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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 117/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso 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 CARLOS ALBERTO VIANA JUNIOR, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 3092351, da função comissionada de Assistente V, FC-5, do Gabinete da Diretoria Geral, deste
Regional.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Assistente I, FC-1, da
Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral, deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
PORTARIA 101/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 28, inciso XXXIV, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ 207/2015, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, com o objetivo de implementar e gerir a
Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário no âmbito do TRE-SE.
Art. 2º O Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde terá a seguinte composição mínima:
I. 1 (um) magistrado do 1º grau designado pelo Presidente;
II. 1 (um) magistrado do 2º grau designado pelo Presidente;
III. o (a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas;
IV. o (a) Coordenador(a) de Assistência à Saúde e Benefícios;
V. 2 (dois) servidores da equipe multiprofissional de saúde.
§ 1º O Comitê será coordenado por magistrado indicado pela Presidência.
§ 2º Na ausências e impedimentos dos membros a que se referem os incisos III e IV, os respectivos substitutos
automáticos atuarão como suplentes no Comitê.
§ 3º No mesmo ato de designação do Comitê, deverá ser indicado um membro para secretariar as reuniões,
prestar suporte às atividades gerenciais e dar cumprimento às determinações do Comitê.
Art. 3º São atribuições do Comitê, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento da Política:
I. Implementar e gerir a Política no seu âmbito de atuação, em cooperação com as unidades de saúde;
II. Fomentar os programas, projetos e ações vinculados à Política, em conjunto com as unidades de saúde;
III. Atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o Comitê Gestor Nacional,
com os demais Comitês Gestores Locais e com as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades,
aprendizados e resultados;
IV. Promover, em cooperação com as unidades de saúde, reuniões, encontros e eventos sobre temas
relacionados à Política;
V. Auxiliar a administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área de saúde;
VI. Analisar e divulgar os resultados alcançados;
VII. Executar outras atividades correlatas.
Art. 4º Compete ao Coordenador do Comitê, sem prejuízo de outras atividades:
I. Coordenar o processo de planejamento e execução das atividades do Comitê;
II. Instaurar procedimento administrativo no SEI que garanta o registro e a atualização dos documentos gerados,
das atividades executadas e dos encaminhamentos exigidos;
III. Promover e presidir reuniões periódicas com os membros do Comitê ou com parte deles, de acordo com a
necessidade;
IV. Registrar as reuniões em atas, produzir relatórios de desempenho e dar publicidade aos trabalhos
desenvolvidos;
V. Avaliar a necessidade de convidar servidores externos à equipe para colaborarem com as atividades do Comitê
e, em sendo necessário, submeter a demanda à Presidência;
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VI. Comunicar o desligamento ou a necessidade de substituição de membro do Comitê;
VII. Gerenciar os recursos orçamentários;
VIII. Solicitar, quando necessário, capacitação dos membros em temas relacionados às competências do Comitê;
IX. Comunicar à Presidência o término das atividades com os resultados obtidos e eventuais propostas de
encaminhamento;
X. Executar outras atividades correlatas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
PORTARIA 102/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 28, inciso XXXIV, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ 207/2015, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Portaria 101/2019 que instituiu o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito
deste TRE.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde conforme abaixo:
- Jumara Porto Pinheiro
- Áurea Corumba de Santana
- Luciano Augusto Barreto Carvalho
- Adriana Fonseca Moraes Sobral
- Fernanda Barros Carvalho Santana
- Kaio Bernardes Santos de Almeida
§ 1º Coordenará o Comitê a Juíza Jumara Porto Pinheiro e, nos impedimentos desta, a Juíza Áurea Corumba de
Santana.
§ 2º Na ausências e impedimentos dos servidores membros do Comitê, os respectivos substitutos automáticos
atuarão como suplentes.
§ 3º Atuará como secretário da Comissão o servidor Kaio Bernardes Santos de Almeida.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Des. José dos Anjos
Presidente
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 114/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, § 3º, da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0650069;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora JAMILLE SECUNDO MELLO, Analista Judiciário, matrícula 30923280, Chefe da
Seção de Processamento e Cumprimento de Decisões I, FC-6, da Coordenadoria de Registros, Processamentos
de Feitos e Informações Partidárias, da Secretaria Judiciária, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que
ocupa, exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de Registros, Processamentos de Feitos e Informações
Partidárias, CJ-2, no período de 1º a 11/2/19, que encontrava-se vago.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º/2/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Despacho

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 032

Aracaju, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

Página 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS 662-71.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(A): SÔNIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS
ADVOGADO: Adão de Souza Alencar Neto - OAB: 6183/SE
INTERESSADO(A): PAULO ROBERTO DOS SANTOS AGUIAR
ADVOGADO: Adão de Souza Alencar Neto - OAB: 6183/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - GOVERNADOR - ELEIÇÕES 2014
DESPACHO/DECISÃO:
Ao Ministério Público Eleitoral, para se manifestar sobre a documentação avistada nas fls. 271/273.
Após, voltem-me os autos conclusos para, além de observar o cumprimento da obrigação relativa ao recolhimento
da quantia apurada como de origem não identificada, analisar o requerimento de parcelamento da multa neste
feito aplicada (fls. 264/267).
Aracaju (SE), 08 de fevereiro de 2019.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ELEITORAL 296-62.2016.6.25.0032
ORIGEM: SERGIPE - ILHA DAS FLORES - 15ª ZONA ELEITORAL (NEÓPOLIS)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE 1: COLIGAÇÃO "COM O POVO SOMOS FORTES" (PSB/PMDB/PSD/PSL/PCdoB)
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
RECORRENTE 2: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(A): CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRIDO(A): ELENI FERREIRA LISBOA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Conduta Vedada a Agente Público - Representação
DESPACHO/DECISÃO:
Em razão da conexão existente entre o presente feito e o Recurso Eleitoral nº 309-61.2016.6.25.0032 (causa de
pedir), também de minha relaoria, apense-se o presente processo àqueles autos para julgamento conjunto, em
observância ao disposto nos artigos 55, § 1º, do CPC, e art. 96-B, da Lei nº. 9.504/97.
Aracaju(SE), 08 de fevereiro de 2019.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 002/2019
Em cumprimento ao disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE 23.553/2017, o Cartório da 1ª Zona Eleitoral
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que foi
apresentada Prestação de Conta Final, referente as Eleições 2018, pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES PT(Diretório/Comissão Provisória de Aracaju/SE), assinada pelo Presidente Jefferson Ferreira Lima e pelo
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Tesoureiro Anne Carolaine de Jesus Teles Costa Melo, nos autos da PC Nº 17-04.2018.6.25.0001- Classe 23,
podendo qualquer interessado oferecer impugnação, no prazo de 3 (três) dias. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Aracaju, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove, eu o lavrei e o subscrevo.
MARIA CARMEM SOUZA SANTOS
Chefe do Cartório
EDITAL 003/2019
Em cumprimento ao disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE 23.553/2017, o Cartório da 1ª Zona Eleitoral
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que foi
apresentada Prestação de Conta Final, referente as Eleições 2018, pelo PARTIDO DA REPÚBLICA PR(Diretório/Comissão Provisória de Aracaju/SE), assinada pelo Presidente Aganaldo Celestino Feitosa Filho, nos
autos da PC Nº21-41.2018.6.25.0001- Classe 23, podendo qualquer interessado oferecer impugnação, no prazo
de 3 (três) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é
expedido o presente Edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Aracaju, aos
quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, eu o lavrei e o subscrevo.
MARIA CARMEM SOUZA SANTOS
Chefe do Cartório
02ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 104/2019 - 02ª ZE
A Exmª Doutora SORAIA GONÇALVES DE MELO, Juíza Eleitoral da 2ª ZE, Aracaju/SE nos termos da Lei etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, relação que ficará disponível
em cartório, contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que deixaram de votar nas três últimas
eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto no
art. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao cartório eleitoral, para
comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) ou de justificação de ausência, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do dia 7.3.2019, implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos § §
6º e 8º do art. 80 da Res TSE nº: 21.538, de 14.10.2003.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades
abrangidas pela zona eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente
edital no lugar de costume.
Expedido nesta cidade de Aracaju/SE, aos 14 dias de fevereiro de 2019. Eu,
Ana Carolina S.V.N.C. Monteiro,
Chefe de Cartório em Substituição, preparei e digitei o presente Edital, que vai subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Soraia Gonçalves de Melo
Juíza Eleitoral da 2ª Zona
05ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 011/2019 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Sra. Dra. Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 05ª Zona Eleitoral de Capela, Estado de
Sergipe, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.23.553/2017,FAZ SABER,
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o (s) partido (s) político (s) e
respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentou/apresentaram a prestação de contas eleitorais,
referente às Eleições 2018, as quais se encontram em Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de impugnação, em petição fundamentada
dirigida à juíza eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PROTOCOLO/
PROCESSO

SIRIRI/SE

MARCIA MENEZES MASCARENHAS,
PRESIDENTE;
MARCELO AUGUSTO DE SOUSA, TESOUREIRA;
BEL. ALLEF MANOEL DA COSTA PAIXAO –
OAB/SE 11.309.

3.867/2018
23.62.2019.6.25.0005

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJESE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos quatorze (14) dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Najara Evangelista, Técnica Judiciária, preparei e conferi o
presente Edital.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
Autorizado pela Portaria 02/2015-05ªZE
EDITAL 012/2019 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Sra. Dra. Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 05ª Zona Eleitoral de Capela, Estado de
Sergipe, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.23.553/2017,FAZ SABER,
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o (s) partido (s) político (s) e
respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentou/apresentaram a prestação de contas eleitorais,
referente às Eleições 2018, as quais se encontram em Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de impugnação, em petição fundamentada
dirigida à juíza eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
PARTIDO/
SIGLA
PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO
NACIONAL-PODE

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PROTOCOLO/
PROCESSO

CAPELA/SE

ASTROGILDO VIERA DE MELO, PRESIDENTE;
ANGELA MARIA SANTOS LIMA, TESOUREIRA;
BELS. ALLEF MANOEL DA COSTA PAIXAO –
OAB/SE 11.309;PEDRO HUGO CARVALHO
BELARMINO – OAB/SE 6.386.

3.873/2018
5.41.2019.6.25.0005

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJESE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos quinze (15) dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Najara Evangelista, Técnica Judiciária, preparei e conferi o
presente Edital.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
Autorizado pela Portaria 02/2015-05ªZE
12ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 1-17.2018.6.25.0012
ORIGEM: SERGIPE - LAGARTO - 12ª ZONA ELEITORAL (LAGARTO)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO(A): PEDRO RODRIGO FIGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: Aline Menezes de Souza - OAB: 8003/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Difamação na
Propaganda Eleitoral - Calúnia na Propaganda Eleitoral
DESPACHO
R.h. Tendo em vista a inércia do advogado do réu para apresentar as alegações finais, intime-se o acusado para
que constitua novo defensor, no prazo de 05(cinco) dias, advertindo-o de que seu silêncio importará nomeação de
defensor dativo. Após, conclusos.
Lagarto/SE, 14 de fevereiro de 2019.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza da 12ª Zona Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-63.2017.6.25.0012 (PROTOCOLO: 8.859/2017)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Advogado: Cristiano César Braga de Aragão Cabral – OAB/SE 2576
Guilherme Nehls Pinheiro – OAB/SE 9716
Maryanna Porto de Carvalho – OAB/SE 8597
Liege Almeida Ribeiro – OAB/SE 8317
INTERESSADO: GIRLEIDE MARIA TAVARES (PRESIDENTE)
INTERESSADO: GECILDA TAVARES DE SOUZA (TESOUREIRO)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – CONTAS NÃO PRESTADAS
DESPACHO
Tendo em vista a informação negativa do BacenJud, dê-se vista à União. Defiro o pleito retro, intime-se o Diretório
através de seu advogado constituído nos autos.
Lagarto(SE), 14 de fevereiro de 2019.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral
Edital
EDITAL 128/2019 - 12ª ZE
(PRAZO: 90 DIAS)
INTIMAÇÃO DO RÉU TARCÍSIO DA SILVA SANTOS
Ação Penal N.º 5-88.2017.6.25.0012
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 que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por este Juízo a Ação Penal nº 588.2017.6.25.0012, em que figura, como autor(a), o(a) MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL e, como réus,
ANTÔNIO EDUARDO SIQUEIRA SILVA, EUZÉBIO FRANCISCO DE JESUS, TARCÍSIO DA SILVA SANTOS,
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS e FRANCIELE FERREIRA SANTOS, e, diante da impossibilidade de intimar
pessoalmente o réu TARCÍSIO DA SILVA SANTOS, portador da cédula de identidade 1.370.586 SSP/SE, inscrito
no CPF sob número 956.870.095-15, brasileiro, casado, microempresário, filho de ANTONIO DALTRO DOS
SANTOS e de JOSEFA AUREA DA SILVA SANTOS, atualmente residente e domiciliado em local incerto e não
sabido, promove a sua INTIMAÇÃO acerca da sentença prolatada à(s) fl(s). 211/214, do processo em epígrafe,
consoante transcrição a seguir: "SENTENÇA: [...] Assim sendo, julgo procedente o pedido para
condenar TARCÍSIO DA SILVA SANTOS pelo delito previsto no art .299 do código Eleitoral. Passo doravante, a
dosimetria da pena, pela prática do delito previsto no art. 299 do código Eleitoral c/c art. 284 do CE. Tendo em
mente que não há nos autos quaisquer registros desabonadores da conduta do réu ou que me autorizem a análise
das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 (um) ano, já estando fixada no mínimo legal, e não havendo
causas atenuantes ou agravantes, bem assim inexistido causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena
definitiva em 1(um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Pelas mesmas razões, a pena de multa,
fixo em cinco dias-multa. Sendo certo que as circunstancias pessoais do réu autorizam, substituo a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direito, na modalidade prestação de serviço a comunidade, por 7 horas
semanais em local a ser especificado em audiência admonitória e pena pecuniária no valor de R$
954,00(novecentos e cinquenta e quatro reais) a ser destinado ao instituto de apoio a mulheres com dependência
química desta cidade de Lagarto. P.R.I. Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no rol. De culpados.
Comunicações necessárias. Mantenham-se os autos suspensos em relação aos denunciados em cumprimento de
suspensão condicional do processo, devendo a secretaria certificar se já foram compridas as condições. 1)Antônio
Eduardo Siqueira Silva, 2)Euzebio Francisco de Jesus, 3)Simone Pereira dos Santos e 4) Franciele Ferreira
Santos. Lagarto, 11 de dezembro de 2018. Carolina Valadares Bitencourt. Juíza Eleitoral.” Assim sendo, fica o
referido réu ciente e intimado para recorrer da sentença no prazo de 10(dez) dias contados a partir dos 90
(noventa) dias da publicação do presente Edital, findo o qual a decisão transitará em julgado. E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados e do referido réu, expediu-se o presente edital, que, na forma da lei,
será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – DJE/TRE-SE, e afixado
no local de costume do Cartório Eleitoral desta 12.ª Zona. Dado e passado na cidade de Lagarto/SE, aos quinze
dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, Mônica de Carvalho Rocha, Chefe do Cartório da 12ª Zona
Eleitoral, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria 448/2017, assino.
MÔNICA DE CARVALHO ROCHA
Chefe do Cartório
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EDITAL 129/2019 - 12ª ZE
(PRAZO: 90 DIAS)
INTIMAÇÃO DO RÉU TARCÍSIO DA SILVA SANTOS
Ação Penal N.º 5-88.2017.6.25.0012
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 que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por este Juízo a Ação Penal nº 588.2017.6.25.0012, em que figura, como autor(a), o(a) MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL e, como réus,
ANTÔNIO EDUARDO SIQUEIRA SILVA, EUZÉBIO FRANCISCO DE JESUS, TARCÍSIO DA SILVA SANTOS,
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS e FRANCIELE FERREIRA SANTOS, e, diante da impossibilidade de intimar
pessoalmente o réu TARCÍSIO DA SILVA SANTOS, portador da cédula de identidade 1.370.586 SSP/SE, inscrito
no CPF sob número 956.870.095-15, brasileiro, casado, microempresário, filho de ANTONIO DALTRO DOS
SANTOS e de JOSEFA AUREA DA SILVA SANTOS, atualmente residente e domiciliado em local incerto e não
sabido, promove a sua INTIMAÇÃO para ter ciência da decisão de fl(s). 224, nos autos do processo em epígrafe,
consoante transcrição a seguir: "DECISÃO: [...] Com razão a Embargante, verifico que a requerente atuou neste
feito realizando 01(uma) audiência e apresentou alegações finais, tendo atuado com presteza. Desta forma, acolho
os Embargos fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem suportados pela União, devendo o presente
fazer parte da sentença de fl. 211/214. PRI. Em, 23/01/2019. CAROLINA VALADARES BITENCOURT. Juíza
Eleitoral da 12ª ZE.” Assim sendo, fica o referido réu ciente e intimado para recorrer da decisão no prazo de
10(dez) dias contados a partir dos 90 (noventa) dias da publicação do presente Edital, findo o qual a decisão
transitará em julgado. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e do referido réu, expediu-se
o presente edital, que, na forma da lei, será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe – DJE/TRE-SE, e afixado no local de costume do Cartório Eleitoral desta 12.ª Zona. Dado e passado
na cidade de Lagarto/SE, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, Mônica de Carvalho
Rocha, Chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria
448/2017, assino.
MÔNICA DE CARVALHO ROCHA
Chefe do Cartório
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-63.2017.6.25.0012 (PROTOCOLO: 8.859/2017)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Advogado: Cristiano César Braga de Aragão Cabral – OAB/SE 2576
Guilherme Nehls Pinheiro – OAB/SE 9716
Maryanna Porto de Carvalho – OAB/SE 8597
Liege Almeida Ribeiro – OAB/SE 8317
INTERESSADO: GIRLEIDE MARIA TAVARES (PRESIDENTE)
INTERESSADO: GECILDA TAVARES DE SOUZA (TESOUREIRO)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – CONTAS NÃO PRESTADAS
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO ACERCA DO ENDEREÇO DA SEDE DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL
De Ordem da MM. Juíza Eleitoral desta 12ª ZE, INTIMO o interessado PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD –
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE, através de seus advogados, Cristiano César Braga de Aragão Cabral
– OAB/SE 2576 e outros, para que informe qual o endereço da sede do Diretório Municipal do Partido
Solidariedade – SD, em Lagarto/SE, no prazo de 03 (três) dias.
Lagarto(SE), 14 de fevereiro de 2019.
AMANDA MARIA BATISTA MELO
Assistente
14ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 100-78.2018.6.25.0014 - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - JULGAMENTO - NÃO
PRESTADAS
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
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JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
(Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 101-63.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA – PR (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
(Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
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Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 102-48.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –
PPS (Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-33.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS – DEM (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do DEMOCRATAS – DEM (Diretório
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Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a perda do
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção
municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 104-18.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL – PMN (Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 105-03.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
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In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –
PSD (Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 106-85.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL –
PC DO B (Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
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Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 107-70.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE
(Diretório Municipal de Carmópolis/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 110-25.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - DIVINA PASTORA
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PODEMOS – PODE (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS – PODE (Diretório Municipal
de Divina Pastora/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a perda do direito
ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção
municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 112-92.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - DIVINA PASTORA
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL - PMN (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 113-77.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - DIVINA PASTORA
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
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que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO –
PTC (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 114-62.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – DIVINA PASTORA
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO –
PSB (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 116-32.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – DIVINA PASTORA
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –
PSD (Diretório Municipal de Divina Pastora/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 118-02.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – GENERAL MAYNARD
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT (Diretório Municipal de General Maynard/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES –
PT (Diretório Municipal de General Maynard/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 120-69.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – GENERAL MAYNARD
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC (Diretório Municipal de General Maynard/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
(Diretório Municipal de General Maynard/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 127-61.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – MARUIM
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA – PR (Diretório Municipal de Maruim/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
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Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
(Diretório Municipal de Maruim/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 128-46.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – MARUIM
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS – DEM (Diretório Municipal de Maruim/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do DEMOCRATAS – DEM (Diretório
Municipal de Maruim/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a perda do
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção
municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 129-31.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – MARUIM
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (Diretório Municipal de Maruim/SE) e outros
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Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO –
PTC (Diretório Municipal de Maruim/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO, consequentemente, a
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 135-38.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – ROSÁRIO DO CATETE
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC (Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
(Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
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Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 136-23.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – ROSÁRIO DO CATETE
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE) e
outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –
PPS (Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 138-90.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – ROSÁRIO DO CATETE
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS (Diretório Municipal de Rosário do
Catete/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE – PHS (Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e
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DETERMINO, consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão
do registro ou anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art.
83, inciso II, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 140-60.2018.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE – ROSÁRIO DO CATETE
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE (Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE) e outros
Advogado(a):
SENTENÇA
...
In casu, verifica-se que o órgão partidário municipal em tela não apresentou a competente prestação de contas, à
luz da legislação vigente, de modo que, após a realização das diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento da omissão, quedou-se inerte, em flagrante
descumprimento ao quanto estabelecido no art. 49, inciso I, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, considerando
que são obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data de início das
convenções partidárias.
Não obstante, depreende-se da leitura do art. 48, §11, da mencionada resolução que a ausência de movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar
contas referentes às Eleições Gerais 2018.
Posto isso, comungando com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso IV, alínea a, da
Resolução/TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE
(Diretório Municipal de Rosário do Catete/SE), referente às Eleições Gerais 2018, e DETERMINO,
consequentemente, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal pelo tempo em que permanecer omisso, nos termos do art. 83, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO (art. 77, §9º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017) e oficiem-se aos órgãos nacional e estadual do partido
político.
Oficie-se à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias – SEDIP, do TRE-SE,
encaminhando cópia dessa sentença, para cumprimento do art. 83, inciso II, segunda parte, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
Edital
EDITAL 105/2019 - LISTA DE REQUERIMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O(A) senhor(a) Cristiano Rodrigues de Melo, chefe de cartório, de ordem do(a) excelentíssimo(a) senhor(a)
Roberto Flávio Conrado de Almeida, Juiz(a) da 14ª Zona Eleitoral de Sergipe, nos termos da Portaria nº 01/2016,
na forma da Lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
A todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, cujo 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, contados a partir da presente
publicação, que foram DEFERIDOS e enviados para processamento os Requerimentos de Alistamentos,
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Transferências, Revisões e 2ª Vias constantes do Lote nº 0003/2019, em conformidade com a referida Resolução.
As respectivas relações estão afixadas no Cartório Eleitoral da 14ª Zona, com sede em Maruim/SE, situado na
Rua Álvaro Garcez, 485, Boa Hora, CEP 49.770-000. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente Edital, sendo enviado para publicação no Diário de Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral em Sergipe, e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade
de Maruim/SE, ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (15/02/2019). Eu, Cristiano
Rodrigues de Melo, chefe de cartório, que abaixo subscrevo, preparei e digitei o presente edital.
Cristiano Rodrigues de Melo
Chefe de Cartório – 14ª ZE/SE
30ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 23-18.2017.6.25.0010 (PROTOCOLO: 6.838/2017)
Interessado: Partido Solidariedade – SD (Diretório Regional de Sergipe)
Advogados: Cristiano César Braga de Aragão Cabral (OAB/SE 2576); Guilherme Nehls Pinheiro (OAB/SE 9716);
Maryanna Porto de Carvalho Braga (OAB/SE 8597); e Liége Almeida Ribeiro (OAB/SE 8317).
Presidente: Adriel Correia Alcântara (IE 022815842186)
Tesoureiro-Geral: Raoni Lemos da Silva Santos (IE 023295912100)
Interessado: Partido Solidariedade – SD (Diretório Municipal de Itabaianinha/SE)
Ex-Presidente: Dilson Cavalcanti Batista Filho (IE 020971322100)
Advogado: Bristown dos Santos Lima (OAB/SE 8272)
Ex-Tesoureira: Maria Eliza dos Santos Rabelo (IE 025217602178)
Advogado: Bristown dos Santos Lima (OAB/SE 8272)
Ref.: Prestação de Contas Anual – Solidariedade - SD (Diretório Municipal de Itabaianinha/SE) – Exercício
Financeiro de 2016.
Prazo: 03 (três) dias
ATO ORDINATÓRIO (INTIMAÇÃO)
De ordem do Exmo. Sr. José Marcelo Barreto Pimenta, Juiz da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, em cumprimento ao
despacho de fl. 107 dos autos em epígrafe, o Cartório da 30ª ZE/SE INTIMA o Partido Solidariedade – SD
(Diretório Regional de Sergipe), seu presidente Adriel Correia Alcântara (022815842186) e seu tesoureiro Raoni
Lemos da Silva Santos (IE 023295912100); bem como o Partido Solidariedade – SD (Diretório Municipal de
Itabaianinha/SE), seu ex-presidente Dilson Cavalcanti Batista Filho (IE 020971322100) e sua ex-tesoureira Maria
Eliza dos Santos Rabelo (IE 025217602178), para, no prazo de 3 (três) dias, manifestarem-se sobre as
informações e documentos apresentados nos autos da Prestação de Contas Anual nº 23-18.2017.6.25.0010, desta
Zona, inclusive sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral que opinou por julgar não prestadas as presentes
contas (fl. 118) e a manifestação do Solidariedade – SD (Diretório Regional de Sergipe) de fls. 120/131.
Cristinápolis/SE, 14 de fevereiro de 2019.
Carlos Jorge Leite de Carvalho
Chefe do Cartório da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe
34ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO AÇÃO PENAL 44-82.2018.6.25.0034 (PROTOCOLO 2547/2018) - CLASSE: 25
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ENVOLVIDO: CLEITON DA SILVA LIMA
ADVOGADO: Diogo Reis Souza – OAB: 6683/SE
RESUMO: CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA ELEITORAL
TERMO DE AUDIÊNCIA
Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove (2019), às 09:50 h, na Sala de Audiências do
2º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Sra. do Socorro, onde presente se achava o MM. Juiz Eleitoral, Dr.
José Antônio de Novais Magalhães, a representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Julival Pires Rebouças
Neto, comigo Chefe de Cartório, que este subscreve. Aberta a audiência e apregoadas às partes e respectivo(a)s
advogado(a)s ao pregão responderam o Promotor Eleitoral Dr. Julival Pires Rebouças Neto. Presente o
denunciado acompanhado de advogado, o Sr. Bel. Diogo Reis Souza – OAB/SE 6683.
Aberta a audiência,
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O juiz assim se manifestou: Considerando que há testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foi dado a
palavra ao seu representante.
Dada a palavra ao MPE, dispensou a oitiva das testemunhas arroladas e ratificou a Suspensão Condicional do
Processo, proposta na denúncia, nos seguintes termos:
I – Suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos;
II – Proibido de se ausentar da Comarca, por período superior a 15 (quinze) dias, salvo com autorização judicial
expressa;
III - Comparecimento mensal ao Cartório Eleitoral para apresentar relatório detalhado de suas atividades;
IV – Efetuar o pagamento no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes em favor da seguinte
entidade beneficente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nossa Senhora do Socorro – APAE,
situada na Avenida Coletora A, nº 1177, Marcos Freire 1, CNPJ 07.194.66/0001-66, Banco Banese, Agência 0056,
Tipo 03, Conta Corrente 100710-0, em 09 (nove) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) e a última no valor de R$
196,00 (cento e noventa e seis reais), sendo que a primeira vencerá no dia 30/03/2019 e as demais no dia 30 de
cada mês.
Em seguida, o indiciado, pessoalmente e através de seu advogado, manifestou a concordância com a proposta.
Pelo MM Juiz, foi dito que: “Homologo a proposta de Suspensão Condicional do processo na forma do Art. 89, da
Lei 9.099/95, apresentada pelo Ministério Público, aplicando a pena de multa de prestação pecuniária, que não
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco
anos. A presente imposição de sanção não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo
cível.”
Deixo registrado que o Beneficiado deve juntar aos autos, através do cartório eleitoral, os respectivos
comprovantes de depósitos, na conta da Instituição indicada, no prazo de até 05 dias após a sua realização.
Presentes intimados. Providências de praxes”.
Eu, ____________, Chefe do Cartório, que digitei e subscrevi.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Julival Pires Rebouças Neto
Promotor Eleitoral
Bel. Diogo Reis Souza
OAB/SE 6683
REPRESENTADO
PROCESSO AÇÃO PENAL 45-67.2018.6.25.0034 (PROTOCOLO 2552/2018) - CLASSE: 25
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ENVOLVIDO: PEDRO FREITAS SIMAS
ADVOGADO: David Barreto D’Ávila Resende – OAB: 8358/SE
RESUMO: CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA ELEITORAL
TERMO DE AUDIÊNCIA
Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito (2019), às 09:35 h, na Sala de Audiências do 2º
Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Sra. do Socorro, onde presente se achava o MM. Juiz Eleitoral, Dr.
José Antônio de Novais Magalhães, a representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Julival Pires Rebouças
Neto, comigo Chefe de Cartório, que este subscreve. Aberta a audiência e apregoadas às partes e respectivo(a)s
advogado(a)s ao pregão responderam o Promotor Eleitoral Dr. Julival Pires Rebouças Neto. Presente o
denunciado acompanhado de advogado, o Sr. Bel. David Barreto D’Ávila Resende – OAB/SE 8358.
Aberta a audiência,
O juiz assim se manifestou: Considerando que há testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foi dado a
palavra ao seu representante.
Dada a palavra ao MPE, dispensou a oitiva das testemunhas arroladas e ratificou a Suspensão Condicional do
Processo, proposta na denúncia, nos seguintes termos:
I – Suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos;
II – Proibido de se ausentar da Comarca, por período superior a 15 (quinze) dias, salvo com autorização judicial
expressa;
III – Comparecimento mensal ao Cartório Eleitoral para apresentar relatório detalhado de suas atividades;
IV – Efetuar o pagamento no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes em favor da seguinte
entidade beneficente: Creche Ação Solidária Almir do Picolé, situada na Rua Maria Miralda, nº 4, Piabeta, CNPJ
07.281.386/0001-04, Banco Banese, Agência 035, Tipo 03, Conta Corrente 101470-7; ou Banco Brasil, Agência
2346-9, Tipo 03, Conta Corrente 20074-3; ou Banco Caixa Econômica, Agência 4408, Tipo 03, Conta Corrente
786-6; em parcela única de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais) a ser paga até o dia 20/02/2019.
Em seguida, o indiciado, pessoalmente e através de seu advogado, manifestou a concordância com a proposta.
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Pelo MM Juiz, foi dito que: “Homologo a proposta de Suspensão Condicional do processo na forma do Art. 89, da
Lei 9.099/95, apresentada pelo Ministério Público, aplicando a pena de multa de prestação pecuniária, que não
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco
anos. A presente imposição de sanção não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo
cível.”
Deixo registrado que o Beneficiado deve juntar aos autos, através do cartório eleitoral, os respectivos
comprovantes de depósitos, na conta da Instituição indicada, no prazo de até 05 dias após a sua realização.
Presentes intimados. Providências de praxes”.
Eu, ____________, Chefe do Cartório, que digitei e subscrevi.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Julival Pires Rebouças Neto
Promotor Eleitoral
Bel. David Barreto D’Ávila Resende
OAB/SE 8358
REPRESENTADO
PROCESSO AÇÃO PENAL 1-19.2016.6.25.0034 (PROTOCOLO 167/2016) - CLASSE: 25
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ENVOLVIDO: JOSEFA FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO: José Ronilson Menezes – OAB: 2917/SE
RESUMO: INSERIR DECLARAÇÃO FALSA PARA FINS ELEITORAIS
TERMO DE AUDIÊNCIA
Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove (2019), às 09:05 h, na Sala de Audiências do
2º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Sra. do Socorro, onde presente se achava o MM. Juiz Eleitoral, Dr.
José Antônio de Novais Magalhães, a representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Julival Pires Rebouças
Neto, comigo Chefe de Cartório, que este subscreve. Aberta a audiência e apregoadas às partes e respectivo(a)s
advogado(a)s ao pregão responderam o Promotor Eleitoral Dr. Julival Pires Rebouças Neto. Presente a ré Josefa
Ferreira Barbosa acompanhado de advogado, o Sr. Bel. José Ronilson Menezes – OAB/SE 2917.
Aberta a audiência,
Pelo MM Juiz foi dito que: a Denúncia foi recebida com proposta de suspensão processual, sendo aceita pela
Acusada e seu advogado. No curso do processo, a acusada deixou de cumprir a proposta sendo que o Ministério
Público requereu a revogação do benefício, a qual foi deferida. Foi designada audiência de Instrução para o dia de
hoje. Não há testemunhas de acusação. A Defesa também não arrolou testemunhas de defesa e não pretende
arrolar. Nesse ínterim, o advogado de defesa requereu a palavra, a qual foi deferida, e pelo mesmo foi dito que:
“MM Juiz, diante dos fatos onde a Ré está custodiada, a Defesa requer a suspensão do processo e aguarda e
espera deferimento.” Dada a palavra ao representante do Ministério Público o mesmo disse que: “MM Juiz,
compulsando o presente |Feito verifica-se que a acusada não comprovou o pagamento de 04 (quatro) parcelas,
conforme certidão de folhas 50. Verifica-se, por fim, que o fato de ter sido presa não pode ser justificativa para o
não pagamento das prestações vencidas, motivo pelo qual mantenho entendimento explicitado às folhas 51, em
específico, a necessidade de proceder com o interrogatório da acusada nos termos da Lei processual em vigor. É
a manifestação ministerial.” Pelo MM Juiz foi dito que: razão assiste ao MP no seu parecer supra, o qual ratifico.
indefiro o pedido da Defesa, devendo o Feito prosseguir. Outrossim, DEIXO REGISTRADO QUE A ACUSADA
NÃO ESTÁ PRESA POR ESTE PROCESSO.
O magistrado procedeu com o interrogatório da ré Josefa Ferreira Barbosa e, considerando que o Ministério
Público e a defesa não requereram outras diligências, deixou o Ministério Público intimado para apresentar suas
alegações finais no prazo legal, após a Defesa para igual finalidade.
Presentes intimados. Providências de praxes”.
Eu, ____________, Chefe do Cartório, que digitei e subscrevi.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Julival Pires Rebouças Neto
Promotor Eleitoral
Bel. José Ronilson Menezes
OAB/SE 2917
REPRESENTADO
PROCESSO AÇÃO PENAL 13-28.2019.6.25.0034 (PROTOCOLO 3093/2018) - CLASSE: 25
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ENVOLVIDO: DAVI CONCEIÇÃO FERREIRA
RESUMO: CRIME CONTRA O SIGILO OU O EXERCÍCIO DO VOTO – ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR OU
BOCA DE URNA
TERMO DE AUDIÊNCIA
Aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito (2019), às 09:20 h, na Sala de Audiências do 2º
Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Sra. do Socorro, onde presente se achava o MM. Juiz Eleitoral, Dr.
José Antônio de Novais Magalhães, a representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Julival Pires Rebouças
Neto, comigo Chefe de Cartório, que este subscreve. Aberta a audiência e apregoadas às partes e respectivo(a)s
advogado(a)s ao pregão responderam o Promotor Eleitoral Dr. Julival Pires Rebouças Neto. Presente o envolvido
desacompanhado de advogado.
Aberta a audiência,
Pelo MM Juiz foi dito que: o suposto autor do fato veio desacompanhado de Advogado, entretanto, disse que tem
condições de contratar um. Assim, requereu a suspensão e remarcação da Audiência, a qual foi deferida, para o
dia 20/03/2019 às 08:40h. Presentes intimados. Providências de praxes”. Eu, ____________, Chefe do Cartório,
que digitei e subscrevi.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Julival Pires Rebouças Neto
Promotor Eleitoral
Edital
EDITAL 113/2019 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Antônio de Novais Magalhães, Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem que DEFERIU e enviou para processamento os Requerimentos de Alistamento,
Revisão, Segunda Via e Transferência Eleitoral constantes do(s) Lote(s) 0005/2019 consoante listagem(ns)
publicada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts.
17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, contados a partir da presente publicação. Dentre estes
eleitores, os que tiveram seus requerimentos indeferidos, constam de Edital de Indeferimento específico. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no
local público de costume. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, aos
quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, (______), Valéria Maria dos Santos, Chefe de
Cartório, que preparei e digitei o presente edital, que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.
EDITAL 94/2019 - INTIMAÇÃO/CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Antônio de Novais Magalhães, Juiz desta 34ª Zona Eleitoral , no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência,
especialmente MARCIO MESSIAS DA SILVA, Inscrição Eleitoral n.º 2241.6683.0124, natural de Guarujá/SP,
nascido em 31/10/1978, filho de Joseana Julia do Nascimento e Marion Messias da Silva, que não tendo sido
encontrado no endereço constante nos autos, estando em lugar incerto e não sabido, fica o referido eleitor
INTIMADO por todo o teor da sentença proferida nos autos do Processo n.º 734-82.2016.6.25.0034 (Prestação de
Contas de Candidato - Eleições 2016), que declarou não prestadas as contas referentes à sua campanha eleitoral
em 2016.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de
costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora do
Socorro/SE, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, , Andréa Campos Silva Cruz,
Analista Judiciário/Assistente I, preparei e conferi o presente edital, sendo encerrado pelo Juiz Eleitoral.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
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PROCESSO 0600888-85.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600888-85.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 WANIA WALENSKA DE SANTANA MACEDO AGUIAR DEPUTADO
ESTADUAL, WANIA WALENSKA DE SANTANA MACEDO AGUIAR
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LUCAS DANILLO FONTES DOS SANTOS - OAB/SE 9355
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE PARECER CONCLUSIVO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto no 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78, 79, §1º e 97
do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA WANIA WALENSKA DE SANTANA MACEDO
AGUIAR, para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se acerca do Parecer Conclusivo emitido pela Unidade
Técnica responsável pelo exame das contas eleitorais de campanha.
OBSERVAÇÃO: O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica encontra-se juntado nos autos digitais do processo de
prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a) devidamente
cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte endereço
eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 14 de fevereiro de 2019.
LUCIANA FRANCO DE MELO
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601124-37.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601124-37.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO DEPUTADO FEDERAL, JONY
MARCOS DE SOUZA ARAUJO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MANOEL LUIZ DE ANDRADE - OAB/SE2184
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.
Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC/2015 na decisão embargada, os embargos devem ser
conhecidos, não acolhidos (art. 275 do Código Eleitoral) e declarados protelatórios, condenando o embargante ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com esteio no art. 275, §6º do Código Eleitoral.
PROCESSO 0601040-36.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601040-36.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, DECLARAR NÃO
PRESTADAS AS CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA. CONTAS FINAIS NÃO APRESENTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE. N° 23.553/2017. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
1. Constatada a inércia do diretório em apresentar as contas finais de campanha eleitoral, bem como de constituir
advogado para a sua defesa, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a imposição das
sanções previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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PROCESSO 0600886-18.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600886-18.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA (ELEIÇÃO 2018 CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
DEPUTADO FEDERAL)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): DIRCE RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO - OAB/SE nº 11485
" DESPACHO
Em razão do disposto no artigo 69 da Resolução TSE 23.553/2017, intime-se a interessada CLAUDIA
RODRIGUES DA SILVA para manifestar-se sobre os pareceres da SECEP/COCIN (ID 748568) e do Ministério
Público Eleitoral (ID 1233018), juntando a devida comprovação, no prazo de 3 (três) dias.
Juntada a manifestação, encaminhem-se os autos àSECEP/COCIN, para parecer e regular tramitação (art. 70).
Transcorrido in albis o prazo concedido, sejam os autos conclusos.
Aracaju(SE), em 14 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR"
PROCESSO 0601115-75.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601115-75.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 MARQUES BISPO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, DECLARAR NÃO
PRESTADAS AS CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS FINAIS NÃO
APRESENTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO
TSE. N° 23.553/2017. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
1. Constatada a inércia do candidato em apresentar as suas contas finais de campanha eleitoral, bem como de
constituir advogado para a sua defesa, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a imposição
das sanções previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
PROCESSO 0600893-10.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600893-10.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 ERINALDO GUILHERME DE JESUS DEPUTADO ESTADUAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, DECLARAR NÃO
PRESTADAS AS CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS FINAIS NÃO
APRESENTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO
TSE. N° 23.553/2017. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
1. Constatada a inércia do candidato em apresentar as suas contas finais de campanha eleitoral, bem como de
constituir advogado para a sua defesa, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a imposição
das sanções previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
PROCESSO 0601163-34.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601163-34.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): SANDRA REGINA CAMARA CONCEICAO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 FRANSUAR MOURA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, FRANSUAR
MOURA DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LEONARDO BARROS CHAGAS - SE7793
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 14/02/2019
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EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO PROPORCIONAL. REGULARIDADE DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. APROVAÇÃO. 1. Aprovam-se as contas de campanha quando, analisada a
documentação contábil, não se vislumbra qualquer vício que lhe comprometa a regularidade. 2. Contas
aprovadas.
PROCESSO 0601254-27.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601254-27.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADO(S): VALDIR DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - SE11309
DESPACHO
O advogado Fausto Goes Leite Júnior, por meio da petição ID 1174168, apresenta neste processo requerimentos
relacionados àPC 0601073-26, tendo como interessada a então candidata Áuria Alves de Souza. Além disto,
anexa a essa petição outro requerimento, este relacionado àPC 0601060-27, cuja interessada éa então candidata
Sandra Luíza Costa.
Saliente-se que o referido advogado sequer representa o prestador de contas Valdir dos Santos, como demonstra
a certidão ID 123018 e, ademais, já houve o trânsito em julgado deste processo, conforme certidão ID 1133468.
Assim, diante do evidente equívoco por parte do causídico, determino o desentranhamento das referidas petições
e, ultimadas as providências de praxe, arquive-se este processo.
Aracaju(SE), em 13 de fevereiro de 2019.
JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
RELATORA
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