DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Ano 2019, Número 004

Divulgação: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

Publicação: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima
Presidente
Desembargador Diógenes Barreto
Vice-Presidente e Corregedor
Rubens Lisbôa Maciel Filho
Diretor-Geral
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Fone/Fax: (79) 3209-8675
dje@tre-se.jus.br

Sumário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ..................................................................................................................................................2
Atos da Diretoria Geral ...........................................................................................................................................................................................2
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................2
CORREGEDORIA ELEITORAL.................................................................................................................................................................................2
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL .............................................................................................................................................................2
ZONAS ELEITORAIS.................................................................................................................................................................................................2
04ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................2
Edital ...................................................................................................................................................................................................................2
09ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................3
Ato Ordinatório....................................................................................................................................................................................................3
15ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................3
Edital ...................................................................................................................................................................................................................3
17ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................4
Edital ...................................................................................................................................................................................................................4
18ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................4
Sentença.............................................................................................................................................................................................................4
19ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................7
Despacho............................................................................................................................................................................................................7
21ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................8
Edital ...................................................................................................................................................................................................................8
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ....................................................................................................................................8

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 004

Aracaju, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 5, DE 08/01/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XXV, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando a Resolução TSE nº 23.507, de 14 de fevereiro de 2017 e a Informação 6900/2018 - SEDIR/COPES
(0627022)
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor AURÉLIO ANDRÉ CARNEIRO DA CUNHA, matrícula 3092359, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Licença para Capacitação, no período de 01/02 a 30/04/2019, referente ao 4º quinquênio de efetivo
exercício.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
PORTARIA 8, DE 08/01/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XXV, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando a Resolução TSE nº 23.507, de 14 de fevereiro de 2017 e a Informação 6930/2018 - SEDIR/COPES
(0627837)
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS, matrícula 30923177, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Licença para Capacitação, no período de 02/05 a 30/06/2019, referente ao 2º quinquênio de efetivo
exercício.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
04ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 8/2019 - 04ª ZE - RAES DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz Eleitoral da 04ª Zona, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que foram DEFERIDOS e
enviados para processamento os requerimentos de Alistamentos, Revisões e Transferências Eleitorais constantes
no(s) lote(s) de n.º(s) 18/2018 em conformidade com a Resolução do TSE 21.538/2003. O referido edital tem
prazo de 05(cinco) dias para fins de impugnação interposta pelo eleitor e prazo de 10(dez) dias para impugnação
de qualquer delegado de partido político, contados a partir da presente publicação; as respectivas relações estão
afixadas no Cartório Eleitoral da 4ªZE. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi feito o
presente edital, com cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Dado e passado
nesta cidade de Boquim/SE, em 08 de janeiro de 2018. Eu,________(Lídia Almeida Santos), Chefe do Cartório
Eleitoral Substituta, preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da Portaria n.03/2015/4ª
Zona Eleitoral, vai por mim subscrito.
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EDITAL 9/2019 - 04ª ZE
O Excelentíssimo Senhor SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO, Juiz Eleitoral Substituto da 04ª Zona, na
forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que foram DEFERIDOS e
enviados para processamento os requerimentos de Alistamentos, Revisões e Transferências Eleitorais constantes
no(s) lote(s) de n.º(s) 19/2018 em conformidade com a Resolução do TSE 21.538/2003. O referido edital tem
prazo de 05(cinco) dias para fins de impugnação interposta pelo eleitor e prazo de 10(dez) dias para impugnação
de qualquer delegado de partido político, contados a partir da presente publicação; as respectivas relações estão
afixadas no Cartório Eleitoral da 4ªZE. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi feito o
presente edital, com cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Dado e passado
nesta cidade de Boquim/SE, em 08 de janeiro de 2018. Eu,________(Lídia Almeida Santos), Chefe do Cartório
Eleitoral Substituta, preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da Portaria n.03/2015/4ª
Zona Eleitoral, vai por mim subscrito.
09ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-85.2018.6.25.0009
ORIGEM: SERGIPE - ITABAIANA
DR. HERVAL MARCIO SILVEIRA VIEIRA
INTERESSADO(A): JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA
CANDIDATO: CARLOS ALESSANDRO DO NASCIMENTO ALMEIDA
ADVOGADO: Romerito Oliveira da Trindade - OAB: 6375/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES
DESPACHO:
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO CHECK-LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016.
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 9ª ZE,. INTIMO o(a) prestador(a) de contas do processo em tela, para que
se manifeste e/ou complemente a documentação, no prazo de 3 dias, do check-list emitido,cujo inteiro
teor/conteúdo poderá ser acessado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através
do serviço "Acompanhamento processual Push".
Itabaiana, 8 de janeiro de 2019
Israel Mcedo Carvalho
Chefe de Cartório, em substituição
15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 001/2019
Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza Eleitoral substituta da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma
da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral, entre os dias 13/12/2018 e 07/01/2019, 165 (cento e sessenta e cinco) REQUERIMENTOS
DE ALISTAMENTO, REVISÃO, TRANSFERÊNCIA E SEGUNDA VIA ELEITORAIS (Lote 0017/2018), conforme
relações em anexo, fazendo saber ainda que o prazo para recurso/impugnação é de 05 (cinco) dias no caso de
indeferimento e de 10 (dez) dias na hipótese de deferimento, de acordo com os arts. 17, § 1º e 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21.538/03.
SANTANA DO SÃO FRANCISCO, começando pelo(a) eleitor(a) Cassia de Santana Soares Santos e terminando
pelo(a) eleitor(a) Wedson dos Santos.
BREJO GRANDE, começando pelo(a) eleitor(a) Claudionor dos Santos e terminando pelo(a) eleitor(a) Maria
Socorro Feitosa dos Santos.
ILHA DAS FLORES, começando pelo(a) eleitor(a) Fábio Oliveira Menezes e terminando pelo(a) eleitor(a)
Josivânia Gomes da Silva.
NEÓPOLIS, começando pelo(a) eleitor(a) Bianca Moura Santos e terminando pelo(a) eleitor(a) Victor Hugo da
Silva Lima.
PACATUBA, começando pelo(a) eleitor(a) Adair Santos de Jesus e terminando pelo(a) eleitor(a) Zenilda Barbosa
Santos.
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Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de
Neópolis/SE, em 08 de janeiro de 2019. Eu, ____________ (Alan Peixoto Daniel de Lucena), Chefe de Cartório
Eleitoral, digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral Substituta
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 06/2019 – ÓBITOS
De Ordem do Exmo. Sr. HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral em substituição na 17ª Zona Eleitoral/SE,
no uso de suas atribuições, TORNO PÚBLICA a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, a
RELAÇÃO DE FALECIDOS que os Cartórios de Registro Cível informaram, cujas inscrições eleitorais pertencem a
17ª Zona, a qual consta no sistema ELO como processada no mês de DEZEMBRO/2018, e que ficará disponível
para consulta no Cartório Eleitoral, com o efeito a seguir exposto:
- Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 dias para ciência dos interessados a fim de que possam
contestar, em 5 dias, a exclusão no Cadastro Eleitoral dos nomes constantes neste rol de falecidos, conforme
estatuído no artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que fosse afixado e publicado o
presente edital no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, em oito de janeiro de 2019, eu, Cecília Delgado
Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei e subscrevi o presente Edital.
18ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 53-92.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PSD – Porto da Folha/SE
SENTENÇA
Vistos, etc. O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários
que, no âmbito desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação
de suas contas de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido
relacionada a direção municipal em epígrafe. Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada
pelas peças de fls. 05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral,
extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados
que evidenciem a percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas
ou de origem não identificada. Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se
inerte, sobrevindo o escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestarse, conforme certidão de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das
contas relativas ao órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
Assente no princípio da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação
financeira de campanha dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas
e destinação das despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação
integrante da prestação de contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95,
consoante regulamentação da Res. TSE 23.553/2017. Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da
regularidade das contas, a movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de
computadores (internet), ampla divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas.
Deste modo, é favorecido o exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz
atuação na fiscalização do processo eleitoral. Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da
violação ao dever de apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer
partido ou candidato, sob pena de mácula insanável à lisura das eleições. No que pertine ao presente feito, versa
este sobre a não apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Social Democrático em Porto da
Folha/SE, da sua prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em
1º Turno.Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da
referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art.
56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a
estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da
resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
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fiscalização. Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise. Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação; 2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Social Democrático - PSD, para que assegurem o
seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE. Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R I Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 08 de janeiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 51-25.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - MDB – Porto da Folha/SE
SENTENÇA
Vistos, etc. O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários
que, no âmbito desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação
de suas contas de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido
relacionada a direção municipal em epígrafe. Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada
pelas peças de fls. 05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral,
extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados
que evidenciem a percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas
ou de origem não identificada. Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se
inerte, sobrevindo o escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestarse, conforme certidão de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das
contas relativas ao órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
Assente no princípio da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação
financeira de campanha dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas
e destinação das despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação
integrante da prestação de contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95,
consoante regulamentação da Res. TSE 23.553/2017. Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da
regularidade das contas, a movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de
computadores (internet), ampla divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas.
Deste modo, é favorecido o exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz
atuação na fiscalização do processo eleitoral. Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da
violação ao dever de apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer
partido ou candidato, sob pena de mácula insanável à lisura das eleições. No que pertine ao presente feito, versa
este sobre a não apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro em
Porto da Folha/SE, da sua prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de
2018, em 1º Turno. Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao
adimplemento da referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que,
nos termos do art. 56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão
apontada veio a estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57
e 58 da resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização. Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise. Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação; 2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário. Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, para que
assegurem o seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de
procedimento instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo
Judiciário e Registros Partidários – SEPRE, do TRE-SE. Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R I Após o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos.
Porto da Folha, 08 de janeiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-41.2018.6.25.0018
Interessado(a): Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido Social Liberal - PSL em Porto da Folha/SE S E
N T E N Ç A Vistos, etc.O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, às fls. 02, informação acerca do
inadimplemento, por parte do órgão partidário municipal em tela, à obrigação de apresentação das suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2017, com desrespeito ao prazo estabelecido no caput do art. 32 da Lei Nº
9.096/95, assim como no art. 28 da Res. TSE Nº 23.546/2017.Devidamente intimado(a) acerca da omissão, o(a)
prestador(a) em tela quedou-se inerte, sobrevindo o escoamento, “in albis”, do prazo de 72 (setenta e duas) horas
para a sua manifestação, conforme certidão de fl. 04.Em 12/07/2018, foram juntados aos autos os documentos de
fls. 06/08, referente à prestação de contas.Consoante exarado pelo cartório às fls. 17, não foram identificados, no
Sistema de Prestações de Anuais - SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo inexistindo informações disponibilizadas
pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a),
durante o período compreendido entre os dias 01/01/2017 e 31/12/2017.Às fls. 18, o Cartório Eleitoral juntou
informação, inquirindo este Juízo acerca do rito que deveria ser aplicado à tramitação do presente feito.Instado a
se manifestar, em conformidade com o art. 30, IV, c da Res. TSE Nº 23.546/2017, pugnou o Ministério Público
Eleitoral, às fls. 19/19v, pelo julgamento das contas como não prestadas. Em decisão proferida em 22 de agosto
de 2018, foi designado a aplicação do rito previsto no art. 30 e seus incisos da Res. TSE 23.546/2017,
concernente à hipótese de não prestação das contas. Após novo prazo para o direito à ampla defesa do órgão
partidário, o Cartório certificou o decurso “in abis” à fl. 23.Era o que havia a relatar.Passo a decidir.A fiscalização
exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a identificação da
origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da documentação integrante
da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I do Título III da Lei Nº 9.096/95,
assim como na Res. TSE Nº 23.546/2017. É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao
cumprimento da referida obrigação, deixando este(a) de protocolizar, em cartório, a integralidade dos documentos
que, nos termos do art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, assim como das pertinentes normas contábeis, deveriam
compor a prestação de contas. Os documentos apresentados pelo órgão partidário não se enquadram em
nenhuma das hipóteses de apresentação de contas admitidas legalmente, seja por falta da quase totalidade dos
documentos na prestação das contas, seja pela falta de declaração de ausência e demais documentos
comprobatórios da não movimentação financeira de recursos.Do exposto, em razão da completa ausência nos
autos de quaisquer elementos que possam permitir a análise da movimentação financeira anual do(a)
prestador(a), com esteio no art. 46, IV, a da Res. TSE 23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em
análise.Por conseguinte, nos termos do art. 48 da supramencionada resolução, em conjunto com o caput do art.
42 da Res. TSE Nº 23.571/2018, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da sua prestação de
contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A suspensão da
percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão, sejam
comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Social Liberal - PSL, para que assegurem o seu
cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE. Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 08 de janeiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 55-62.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - MDB – Monte Alegre de Sergipe/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários
que, no âmbito desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação
de suas contas de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido
relacionada a direção municipal em epígrafe. Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada
pelas peças de fls. 05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral,
extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados
que evidenciem a percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas
ou de origem não identificada. Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se
inerte, sobrevindo o escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestarse, conforme certidão de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das
contas relativas ao órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a
decidir.Assente no princípio da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação
financeira de campanha dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas
e destinação das despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação
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integrante da prestação de contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95,
consoante regulamentação da Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da
regularidade das contas, a movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de
computadores (internet), ampla divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas.
Deste modo, é favorecido o exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz
atuação na fiscalização do processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da
violação ao dever de apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer
partido ou candidato, sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa
este sobre a não apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro em
Monte Alegre de Sergipe/SE, da sua prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e
presidencial de 2018, em 1º Turno. Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante
ao adimplemento da referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que,
nos termos do art. 56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão
apontada veio a estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57
e 58 da resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização. Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise. Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, para que
assegurem o seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de
procedimento instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo
Judiciário e Registros Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R I Após o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos.
Porto da Folha, 08 de janeiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
19ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 169-66.2016.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - PROPRIÁ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): MIGUEL SANTOS CHAGAS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: ELEIÇÕES 2016- ELEIÇÃO PROPORCIONAL- PRESTAÇÃO DE CONTAS- EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS
R.
Hoje.
DETERMINO:
I) A intimação de Miguel Santos Chagas, na(s) pessoa(s) do(s) seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir desta intimação, recolher ao erário a quantia de R$ 1.805,12 (um mil e oitocentos e cinco
reais e doze centavos), nos termos da sentença de fls. 82, devendo comparecer ao Cartório Eleitoral para
recebimento da guia de recolhimento.
II) A remessa dos autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral, em cumprimento ao art. 74 da Resolução
TSE nº 23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 4º), podendo extrair as cópias necessárias às providências que entender cabíveis.
Caso não seja efetuado o pagamento da multa no prazo estipulado, certificar e, após:
a) que se realize o registro do código ASE 264 na inscrição eleitoral do interessado a fim de impedir a quitação
eleitoral;
b) que se lavre o competente Termo de Inscrição de Multa Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhando-se
os autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para posterior remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional
com o fito de inscrever o débito na Dívida Ativa da União.
P. R. I.
Cumpra-se.
Propriá/SE, 11 de dezembro de 2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral
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Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
21ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 004/2019 - RAE - TRE-SE/21ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. PAULO MARCELO SILVA LEDO, Juiz Eleitoral da 21º Zona, do
Município de São Cristóvão, da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO (anexa), que contém os nomes e
os números das inscrições dos eleitores que REQUERERAM alistamento, transferência, revisão e segunda via,
nesta Zona Eleitoral e que ficará disponível no Cartório para consulta por força da Resolução TSE nº 21.538/03
pelo tempo que determina a legislação. Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos de
modo geral cientificados de que houve, no período de 03/12/2018 a 14/12/2018, 70 (setenta) requerimentos,
pertencentes ao(s) lote(s) 014/2018, DEFERIDOS, nos termos dos artigos 45, § 6º e 57, § 2º do Código Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, o Excelentíssimo Juiz Eleitoral determinou que fosse feito o presente
EDITAL, que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de São
Cristóvão/SE, ao(s) 08 dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu, Debora Cristina Silva dos Santos, Chefe de Cartório
em Substituição, que abaixo subscrevo, preparei, conferi o presente Edital.
EDITAL 005/2019 - TRE-SE/21ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. PAULO MARCELO SILVA LEDO, Juiz Eleitoral da 21º Zona, do
Município de São Cristóvão, da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO (anexa), que contém os nomes e
os números das inscrições dos eleitores que REQUERERAM alistamento, transferência e revisão, nesta Zona
Eleitoral e que ficará disponível no Cartório para consulta por força da Resolução TSE nº 21.538/03 pelo tempo
que determina a legislação. Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos de modo geral
cientificados de que houve, no período de 15/12/2018 a 07/01/2019, 20 (vinte) requerimentos, pertencentes ao(s)
lote(s) 015/2018, DEFERIDOS, nos termos dos artigos 45, § 6º e 57, § 2º do Código Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, o Excelentíssimo Juiz Eleitoral determinou que fosse feito o presente
EDITAL, que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de São
Cristóvão/SE, ao(s) 08 dia(s) do mês de janeiro de 2019. Eu, Debora Cristina Silva dos Santos, Chefe de Cartório
em Substituição, que abaixo subscrevo, preparei, conferi o presente Edital.
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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