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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 168-41.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RECORRENTE: ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
RECORRENTE: FERNANDO ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - ANO 2015. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido Social Cristão - PSC (Diretório Regional), André Luís Dantas
Ferreira e Fernando André Pinto de Oliveira (fls. 857/864), devidamente representados, em face do Acórdão de fls.
775/783, da relatoria da Ilustre Juíza Denize Maria de Barros Figueiredo, que, por unanimidade de votos,
desaprovou as contas do Partido Social Cristão, aplicando-lhe a sanção de suspensão do repasse das cotas do
Fundo Partidário a que faria jus, pelo período de 6 (seis) meses; devolução ao Erário do valor de R$ 1.188.940,10
(um milhão, cento e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos) proveniente de recursos do
Fundo Partidário, cuja utilização não restou devidamente demonstrada e recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 108.700,00 (cento e oito mil e setecentos reais), em razão de não ter sido identificada a origem do
recurso.
Ainda a Corte Sergipana também determinou a aplicação, em programa de participação da mulher, do percentual
de 5% do total dos recursos do Fundo Partidário; do valor não aplicado no exercício anterior e 2,5% do total dos
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício anterior.
Opostos Embargos Declaratórios (fls.793/845), foram estes, por unanimidade de votos, conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem atribuir-lhes efeito modificativo, consoante se vê do Acórdão às fls. 852/855.
Rechaçaram o acórdão combatido apontando violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil, diante da existência de graves vícios, omissões e contradições não supridas no
acórdão dos embargos, sustentando, em razão disso, a necessidade de anulação com a consequente devolução
dos autos para novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja logo decidido em favor dos ora
recorrentes.
Ademais, afirmaram que as premissas fixadas no acórdão recorrido e os elementos fáticos constantes nos autos já
autorizavam, nas suas óticas, a conclusão de várias violações legais, sustentando a não aplicabilidade das
Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.
Asseveraram que a desaprovação das contas do PSC se fundou na insuficiência de prova da origem da quantia de
R$ 108.700,00 (cento e oito mil e setecentos reais) mesmo diante da documentação contábil e financeira acostada
aos autos, constituída por cópia de cheques nominativos, Livro Razão e os extratos bancários de todo o exercício
financeiro de 2015.
Disseram que a quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) teve origem em contribuições de filiados,
cuja despesa foi devidamente escriturada no Livro Razão, constando em tal documento o nome do doador, CPF, o
número do depósito, data, valor do crédito individual e saldo.
Ademais, aduziram ainda que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), também escriturado no Livro Razão,
adveio de doação feita pelo diretório nacional do PSC, por meio de duas transferências bancárias de valores
idênticos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme demonstrado pelos extratos bancários em anexo.
Sustentaram que todos os extratos bancários e os cheques nominativos foram anexados, embora estes não
estejam cruzados e foram devidamente identificados e nominais ao portador.
Indicaram também ofensa ao artigo 39, §3º da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), sob o argumento de que
antes da minirreforma eleitoral de 2015 havia somente a previsão de que as doações em recursos financeiros
deveriam ser, obrigatoriamente, efetuadas por meio de cheque cruzado em nome do partido político ou mediante
depósito bancário diretamente na conta da agremiação, o que ocorreu na situação em tela.
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Apontaram ainda violação ao artigo 33 da Lei nº 9.096/95 por entenderem que os documentos contábeis referidos
no acórdão combatido relativos às despesas do exercício financeiro 2015 devem ser considerados, mesmo diante
da sua apresentação fora da ordem cronológica de pagamentos.
Destacaram que o acórdão vergastado partiu de uma premissa equivocada ao entender que não restaram
demonstrados os gastos com recursos do Fundo Partidário, e reconhecendo em seguida que tais documentos
comprobatórios foram apresentados (fls. 247/657 e 696/758), atribuindo a insuficiência da referida comprovação à
apresentação desordenada dos documentos, em desobediência à ordem cronológica.
Afirmaram que a apresentação cronológica dos documentos não configura exigência formal para a prestação de
contas dos partidos, consoante artigo 33 da Lei nº 9.096/95.
E mais, alegaram que o acórdão combatido determinou erroneamente a aplicação da sanção referente à
destinação de percentual do total de recursos do Fundo Partidário à criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão de participação política das mulheres, uma vez que tal penalidade está prevista em Resolução
do TSE posterior ao exercício financeiro da prestação de contas em análise (2015).
Por último, requer o provimento do presente RESPE, com o objetivo de reformar o acórdão guerreado no sentido
de aprovar as contas da agremiação partidária, com ou sem ressalvas, e, caso o mérito não possa ser decidido de
forma favorável aos recorrentes, requer subsidiariamente o reconhecimento da ofensa aos artigos 275 do CE,
1022, incisos I e II do CPC pelo TRE/SE com a anulação do acórdão proferido em sede de embargos, e
consequente retorno à origem para proferir novo julgamento.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória dos recorrentes e a tempestividade do presente recurso, recebo-o com
efeito suspensivo, nos termos do artigo 37, § 4º da Lei dos Partidos Políticos.
Desde então, passarei à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade do Recurso Especial, em
consonância com o previsto nos arts. 276, inciso I, alínea ¿a" , do Código Eleitoral e 121, § 4°, inciso I da
Constituição da República,
Os insurgentes apontaram violação às disposições contidas nos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022, incisos I e
II, 33 e 39, §3º, da Lei nº 9.096/95, cujos teores passo a transcrever:
Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. (Redação
dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§4ª Nos tribunais: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto; (Incluído pela Lei nº
13.105, de 2015)
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta; (Incluído pela Lei nº
13.105, de 2015)
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
§5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Incluído pela Lei nº 13.105,
de 2015)
§6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários-mínimos.
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
§7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez)
salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato. (Incluído pela Lei nº 13.165 de 2015)
Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou elminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
Lei nº 9.096/95
Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I - discriminação dos valotes e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;
III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e
televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demias atividades de campanha;
IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.
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Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas
para constituição de seus fundos.
(...)
§ 3o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de:
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13165.htm#art3>:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3>;
II - depósitos em espécie devidamente identificados; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3>;
III - mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita inclusive o uso de cartão de crédito ou de
débito e que atenda aos seguintes requisitos:(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3>;
a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13165.htm#art3>;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3>
Consoante relatado, insurgiram-se os recorrentes alegando ofensa aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão combatido não sanou os vícios nele
contidos, defendendo, por essa razão, a necessidade de anulação com a consequente devolução dos autos para
novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja decidido em favor deles insurgentes.
Quanto à alegação de vilipêndio ao artigo 33 da Lei dos Partidos Políticos, defenderam que os documentos
contábeis referidos no acórdão vergastado, concernentes às despesas do exercício financeiro 2015, devem ser
considerados, embora tenham sido apresentados sem a devida ordem cronológica de pagamentos.
Por último, a respeito da ofensa ao artigo 39, §3º da Lei nº 9.096/95, sustentaram que o acórdão fustigado fez
incidir, de forma equivocada, as alterações contidas na minirreforma de 2015, quando ainda se encontrava em
curso o exercício financeiro de 2015 e os depósitos bancários e doações já haviam sido efetuados, demonstrando,
assim, a gravidade dos vícios apontados nos embargos, havendo necessidade de anulação do acórdão recorrido
para superação da mácula.
Enfim, observa-se, dessa maneira, que os recorrentes indicaram violação a dispositivos legais específicos,
devidamente prequestionados perante este Regional, e expuseram as razões jurídicas que serviram de baliza às
suas insurgências, tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade
do Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Convém, porém, salientar que a procedência ou não das razões que levaram os insurgentes a defender a tese de
violação a dispositivos expressos de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral,
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quando da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade
recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da interposição do respectivo recurso.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 8 de março de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
Presidente do TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 172/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XIV, da Portaria TRE/SE 337, de 21/03/2014;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Publicar as diárias concedidas no mês de FEVEREIRO/2019, constantes do anexo desta portaria.
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
03ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1-10.2019.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araujo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
Ato Ordinatório
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
À luz da Resolução TSE 23.553/2017, INTIMA-SE o Partido Socialista Brasileiro do município de Graccho
Cardoso/SE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 03 (três) dias, sobre o presente relatório preliminar para
expedição de diligências.
1.FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.Prazo de entrega
1.1.3.Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
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1.2.Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
. Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos
recursos do Fundo Partidário
. Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
. Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens móveis ou imóveis, quando houver
. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
. Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político,
acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
. Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso
. Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados
2.QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
2.1.As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários,
divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):

FUNÇÃO
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME DO
PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
MARIA LUCIVANIA
20/07/2018 ARAGAO SUKERMAN 31/12/2018
720.785.025-53

SGIP
NOME DO
REPRESENTANTE

PERÍODO
GESTÃO

-

-

3.RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/2017)
3.1.Foram declaradas doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas pelos
doadores em suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CPF/CNPJ
DOADOR
UF/MUNICÍPIO
32.702.177/0001- Direção Estadual/Distrital
SE - SERGIPE
26
- PSB
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total

FONTE

ESPÉCIE

VALOR (R$)¹

%²

FEFC

Estimado

1.302,00

100,00

4.EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
4.1.Foi identificado o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em desacordo
com os critérios de distribuição apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral.
5.ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
5.1.Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
5.2.Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em
exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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DIVERGÊNCIA
Na conta

CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
09.653.814/0001-08
047
0005
00000001010951

DIVERGÊNCIA
Na conta

CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
09.653.814/0001-08
047
0005
00000031005567

5.3.Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
09.653.814/0001-08

BANCO
047

AGÊNCIA
0005

CONTA
00000031005567

5.4.A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 15/08/2018, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2016,
em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo possível
aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a
abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais:
5.5.Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos impressos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, vez que nos extratos
apresentados não há movimentação financeira.
6.APROFUNDAMENTO DE EXAME DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
6.1.Não foi comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 1.302,00, contrariando o disposto no art. 53, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Aquidabã, 11 de março de 2019.
SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-92.2019.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (COMISSÃO PROVISÓRIA DE CEDRO DE SÃO
JOÃO/SE)
ADVOGADO: Sabrina Conceição de Jesus Menezes - OAB: 9218/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
Ato Ordinatório
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
À luz da Resolução TSE 23.553/2017, INTIMA-SE o Partido Social Democrático, do município de Cedro de São
João/SE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 03 (três) dias, sobre o presente relatório preliminar para
expedição de diligências.
1.FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.Prazo de entrega
1.1.2.Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 06/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
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. Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos
recursos do Fundo Partidário
. Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
. Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens móveis ou imóveis, quando houver
. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
. Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político,
acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
. Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso
. Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados
2.EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1.Foi identificado o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em desacordo
com os critérios de distribuição apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral.
3.ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1.Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
3.2.Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em
exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:

DIVERGÊNCIA
Todos

CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.448.094/0001-33
047
0052
00000031012976

3.3.Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
15.448.094/0001-33

BANCO
047

AGÊNCIA
0052

CONTA
00000031012976

Aquidabã, 29 de janeiro de 2019.
SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
08ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 13/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
De ordem do MM. Juiz Eleitoral Dr. Glauber Dantas Rebouças, eu, Gusttavo Alves Goes, Chefe de Cartório da 8ª
Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na forma da lei, c/c a Portaria n. 1/2018, FAZ SABER a todos que, em
conformidade com o que preceitua o art. 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017, a Direção Partidária abaixo listada
prestou contas eleitorais, referente às Eleições 2018.
Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente,
oferecer impugnação mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.
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MUNICÍPIO

PROTOCOLO

RESPONSÁVEIS

Gararu/Se

113/2019

Presidente: Valquiria Azevedo de Araujo Castro

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, expedi o presente
Edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Gararu, aos 12 (doze) dias do mês de
Março do ano de dois mil e dezenove. Eu, __________ Gusttavo Alves Goes, Chefe de Cartório Eleitoral - 8ª
Zona, preparei e subscrevi o presente Edital.
Gusttavo Alves Goes
Chefe de Cartório
EDITAL 14/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-EXERCÍCIO 2017
De ordem do MM. Juiz Eleitoral Dr. Glauber Dantas Rebouças, eu, Gusttavo Alves Goes, Chefe de Cartório da 8ª
Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na forma da lei, c/c a Portaria n. 1/2018, FAZ SABER a todos que, em
conformidade com o que preceitua o art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Direção Partidária abaixo
listada prestou contas referente ao Exercício Financeiro de 2017 mediante apresentação de declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente,
oferecer impugnação mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.
DIRETÓRIO
PR - Partido Republica

MUNICÍPIO
Gararu/Se

PROTOCOLO
3.766/2018

RESPONSÁVEIS
Presidente: Luiz Rubemval de Oliveira

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, expedi o presente
Edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Gararu, aos 12 (doze) dias do mês de
Fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, __________ Gusttavo Alves Goes, Chefe de Cartório Eleitoral - 8ª
Zona, preparei e subscrevi o presente Edital.
Gusttavo Alves Goes
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 61-84.2018.6.25.0013
ORIGEM: LARANJEIRAS-SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (Diretório Municipal de Laranjeiras)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo OAB/SE 4046
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso OAB/SE 5509
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS
2018
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (Diretório Municipal de
Laranjeiras) referente às Eleições Gerais 2018, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
Foi publicado Edital, por três dias, no DJE, nos termos do artigo 59 da Resolução acima a fim de que o Ministério
Público, qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como qualquer outro interessado possa impugnála, conforme certidão de fls. 18 o prazo legal fluiu sem qualquer impugnação.
Do exame inicial verificou-se a apresentação das peças constantes do artigo 56 da Resolução em comento, com
relação aos partidos políticos.
Às fls. 20 Relatório Técnico Conclusivo manifestando pela sua aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77,
inciso II da Resolução TSE 23.553/2017.
Às fls. 22/23 parecer do MPE, manifestando pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
É o relatório.
Decido.
Conforme parecer técnico, houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial, nos termos do art. 50,
II e § 4°, da Resolução TSE 23.553/2017.
Não foram apresentados os extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, que
deveriam integrar a prestação de contas, conforme art. 56 da Resolução TSE 23.553/2017.

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 046

Aracaju, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 10

No entanto, conforme extratos da prestação de contas final apresentados, o partido não arrecadou recursos para
campanha eleitoral portanto, não está sujeito a abertura de conta bancária específica destinada a registrar
movimentação financeira de campanha, nos termos do art. 3º, inciso III da Resolução 23.553/2017.
Sendo assim, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades que possam levar à desaprovação das
contas, especialmente quanto à arrecadação e aplicação de recursos. O Partido procedeu à apresentação das
contas em conformidade com o disposto na Resolução 23.553/2017do TSE.
Ante o exposto, nos termos do 77, inciso II da Resolução TSE 23.553/2017, julgo como PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
(Diretório Municipal de Laranjeiras), tendo em vista que as impropriedades apontadas não comprometem sua
regularidade.
Proceda-se ao lançamento da presente decisão no Sistema de Informação de Contas SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras/SE, 07 de março de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 172/2019 – ÓBITOS
De Ordem da Exma. Sra. FABIANA OLIVEIRA B. DE CASTRO, Juíza 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 FEVEREIRO/2019, 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 a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse afixado e publicado o
presente edital no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, em onze de março de 2019, eu, Cecília Delgado
Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei e subscrevi o presente Edital.
29ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-25.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - Direção Municipal em Carira
ADVOGADA: PRISCILLA DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES - OAB/SE 4.910
INTERESSADO: MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS, Presidente
ADVOGADA: PRISCILLA DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES - OAB/SE 4.910
INTERESSADA: MAÍRA SOARES CORREIA, Tesoureira
ADVOGADA: PRISCILLA DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES - OAB/SE 4.910
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativas ao exercício financeiro de 2017, apresentadas pela Direção Municipal
em Carira/SE do Partido dos Trabalhadores (PT).
À fl. 81, Edital 36/2018-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 31 da Resolução TSE nº
23.546/2017, cientificando que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, apresentados
pela Direção Municipal em Carira/SE do Partido dos Trabalhadores (PT), foram disponibilizados para consulta e
que, nos termos do § 2º do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos do processo acima epigrafado
permaneceriam em Cartório pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderia examiná-los
e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
À fl. 82, publicação do Edital 36/2018-29ª ZE no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 83, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do Edital 36/2018-29ª ZE.
À fl. 84, Edital 38/2018-29ª ZE, fazendo saber que, nos termos do § 3º do artigo 31 da Resolução TSE nº
23.546/2017, caberia ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias,
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
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À fl. 85, publicação do Edital 38/2018-29ª ZE no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), não tendo havido a
impugnação de que trata o §3º do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com vista dos autos, a Presentante do Ministério Público Eleitoral, em sua cota à fl. 87, tomou ciência do Edital
38/2018-29ª ZE e pugnou pelo exame preliminar das contas pela unidade técnica.
Às fls. 88/89, Relatório de Exame da Prestação de Contas com parecer conclusivo pela aprovação das contas, nos
termos do Inciso I do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Às fls. 91/91-verso, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, nos termos do Inciso I do
artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Municipal em Carira/SE do
Partido dos Trabalhadores (PT), referente ao exercício financeiro de 2017.
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, às fls. 88/89, opinou pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em parecer às fls. 91/91-verso, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que as contas apresentadas encontram-se regulares.
Isto posto, com fundamento no inciso I do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Carira/SE do Partido dos Trabalhadores (PT), referentes ao exercício financeiro
de 2017.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11-10.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - Direção Municipal em Carira
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SE 6.768
INTERESSADO: MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS, Presidente
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SE 6.768
INTERESSADA: MAÍRA SOARES CORREIA, Tesoureira
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SE 6.768
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Carira/SE
do Partido dos Trabalhadores (PT).
À fl. 16, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 17, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 17-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 18, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 19, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 20, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Carira/SE do Partido dos Trabalhadores (PT).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 19, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 20, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Carira/SE do Partido dos Trabalhadores (PT), atinentes às Eleições 2018.
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Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 18-02.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA (PP) - Direção Municipal em Pedra Mole
ADVOGADO: FLÁVIO ANDRÉ DE ALMEIDA MARQUES - OAB/SE nº 5.384
INTERESSADO: FAGNER DIAS CARVALHO, Presidente
ADVOGADO: FLÁVIO ANDRÉ DE ALMEIDA MARQUES - OAB/SE nº 5.384
INTERESSADA: ROSA MARIA BATISTA CARVALHO, Tesoureira
ADVOGADO: FLÁVIO ANDRÉ DE ALMEIDA MARQUES - OAB/SE nº 5.384
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pedra
Mole/SE do Partido Progressista (PP).
À fl. 12, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 13, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 13-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 14, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 15, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 16, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Pedra Mole/SE do Partido Progressista (PP).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 15, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 16, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Pedra Mole/SE do Partido Progressista (PP), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-09.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO - OAB/SE nº 5.509
INTERESSADO: EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA, Presidente
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO - OAB/SE nº 5.509
INTERESSADO: KLAYTON PASSOS SANTOS, Tesoureiro
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO - OAB/SE nº 5.509
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Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pinhão/SE
do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
À fl. 15, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 16, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 16-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 17, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 18, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 19, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Pinhão/SE do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 18, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 19, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Pinhão/SE do Partido Socialista Brasileiro (PSB), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 25-91.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADO: EZEQUIAS BARBOSA SOUZA JÚNIOR, Presidente
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADO: MOISÉS SANTANA, Tesoureiro
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pinhão/SE
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
À fl. 15, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 16, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 16-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 17, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 18, parecer conclusivo pela aprovação das contas.

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 046

Aracaju, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 14

À fl. 19, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Pinhão/SE do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 18, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 19, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Pinhão/SE do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), atinentes às
Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-76.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADO: ANTÔNIO FRAGA DE ALMEIDA NETO, Presidente
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADA: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, Tesoureira
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pinhão/SE
do Partido Social Democrático (PSD).
À fl. 16, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 17, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 17-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 18, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 19, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 20, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Pinhão/SE do Partido Social Democrático (PSD).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 19, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 20, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Pinhão/SE do Partido Social Democrático (PSD), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
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Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-14.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADA: JOELMA DE ABREU ANDRADE, Presidente
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
INTERESSADO: OSVALDO BEZERRA LEMOS, Tesoureiro
ADVOGADA: ANA MARIA DANTAS E SANTANA - OAB/SE 6.268
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pinhão/SE
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
À fl. 13, Edital nº 04/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 14, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 14-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 15, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 16, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 17, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Pinhão/SE do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 16, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 17, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Pinhão/SE do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 13-77.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PODEMOS (PODE) – Direção Municipal em Carira
ADVOGADO: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXÃO - OAB/SE 11.309
INTERESSADO: FÁGNO DE LIMA, Presidente
ADVOGADO: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXÃO - OAB/SE 11.309
INTERESSADO: JOSÉ ARNALDO DE LIMA SANTANA, Tesoureiro
ADVOGADO: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXÃO - OAB/SE 11.309
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Carira/SE
do Podemos (PODE).
À fl. 12, Edital nº 07/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
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Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 13, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 13-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 14, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 15, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 16, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Carira/SE do Podemos (PODE).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 15, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 16, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Carira/SE do Podemos (PODE), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-17.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE (SD) - Direção Municipal em Carira
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
INTERESSADO: JOSÉ ERIVALDO DOS REIS, Presidente
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
INTERESSADO: JOSÉ ROMÁRIO DE JESUS OLIVEIRA, Tesoureiro
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Carira/SE
do Solidariedade (SD).
À fl. 12, Edital nº 08/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 13, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 13-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 14, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 15, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 16, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Carira/SE do Solidariedade (SD).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 15, manifestou-se pela aprovação das contas.
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A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 16, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Carira/SE do Solidariedade (SD), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-80.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PATRIOTA (PATRI) - Direção Municipal em Carira
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
INTERESSADO: JOSÉ VALMIR DOS REIS, Presidente
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
INTERESSADA: JOSÉ DOS REIS NETO, Tesoureiro
ADVOGADA: HOSEARA BARRETO DE ANDRADE - OAB/SE 6.099
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Carira/SE
do Patriota (PATRI).
À fl. 10, Edital nº 08/2019-29ª ZE, em cumprimento ao disposto no caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, cientificando que encontravam-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I
do caput do artigo 56 da supracitada Resolução, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao
Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do § 1º do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
À fl. 11, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 11-verso, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 12, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de que trata o caput do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, sem apresentação de impugnação à presente prestação de contas sem movimentação financeira,
bem como não houve emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o respectivo órgão de direção
municipal.
À fl. 13, parecer conclusivo pela aprovação das contas.
À fl. 14, parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, com fulcro no Inciso I do artigo 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da análise da Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentada pela Direção
Municipal em Carira/SE do Patriota (PATRI).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 13, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 14, pugnou pela aprovação das contas.
Da análise dos autos, verifica-se que não houve movimentação de recursos financeiros nem estimáveis em
dinheiro, não tendo sido constatadas irregularidades nas informações prestadas pela agremiação partidária.
Isto posto, com fundamento no Inciso I do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS as
contas da Direção Municipal em Carira/SE do Patriota (PATRI), atinentes às Eleições 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 12 de março de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
31ª Zona Eleitoral
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Edital
EDITAL 17/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Elaine Celina Afra da Silva Santos, Juiza Eleitoral, em cumprimento ao
disposto no art. 59 da Resolução TSE 23.553/2017, FAZ SABER Que foram apresentadas as contas finais a
campanha eleitoral de 2018 do partido político constante no anexo, as quais estão disponíveis para consulta no
endereço eletrônico http: //www.tse.jus.br/, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o
Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei, conferi o presente Edital.
PARTIDO
Partido Social Cristão (Salgado/SE)
Partido Solidariedade (Salgado/SE)

RESPONSÁVEIS
Gilvando Cardoso Barbosa e
José de Oliveira Rios
Rodrigo Lisboa de Andrade e
Edinaldo Vieira de Andrade

PROCESSO
52-68.2018.6.25.0031
48-31.2018.6.25.0031

ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
EDITAL 18/2019
A Excelentíssima Senhora DRA. ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juiza Eleitoral da 31ª Zona,
compreendendo os municípios de Itaporanga D’Ajuda e Salgado, da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas
atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os
Órgãos Partidários Municipais e os respectivos responsáveis, relacionados em anexo, apresentaram
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício financeiro de 2017,
com fulcro no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Cientificamos, ainda, que nos termos do inciso I, do art. 45, da aludida Resolução, será facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, impugnar a declaração apresentada, mediante petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 27 dias do mês de fevereiro de 209 (dois mil e
dezenove). Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei, conferi o presente Edital.
PARTIDO
Partido Solidariedade (Salgado/SE)

RESPONSÁVEIS
Rodrigo Lisboa de Andrade e
Edinaldo Vieira de Andrade

PROCESSO
PC 2-08.2019.6.25.0031

ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juiza Eleitoral
EDITAL 20/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Elaine Celina Afra da Silva Santos, Juíza Eleitoral desta 31ª Zona, em
cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE 23.553/2017, FAZ SABER Que foram apresentadas as
contas finais a campanha eleitoral de 2018 do partido político constante no anexo, as quais estão disponíveis para
consulta no endereço eletrônico http: //www.tse.jus.br/, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 07 dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove).
Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei e conferi o presente Edital.
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RESPONSÁVEIS
José Ribeiro Neto e
Claudio Roberto da Silva

PROCESSO
49-16.2018.6.25.0031

ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 48-22.2018.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: WILTON PAIS DANTAS
ADVOGADO: Alex Paim Oliveira Vasconcelos - OAB: 11652/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Falsidade Ideológica Garantias Processuais - Ação Penal
DESPACHO
R. Hoje,
Diante da resposta à acusação, acostada à fl.13/14, havendo nos autos demonstração da materialidade do fato
ilícito sugerindo o comprometimento do investigado com a autoria, recebo a denúncia de fls. 02/03 e designo
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 20/03/2019, às 09:10 horas, no Fórum Des. Artur Oscar
de Oliveira Déda, Nossa Senhora do Socorro/SE, oportunidade em que o acusado se manifestará sobre a
proposta de suspensão processual oferecida pelo representante do Ministério Público.
Intimações necessárias.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 12 de março de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Edital
EDITAL 173/2019 - 34ª ZE
De ordem do Juiz Eleitoral da 34ª Zona, Dr. José Antônio de Novais Magalhães, em cumprimento ao disposto no
art. 45, I, da Res.-TSE 23.546/2017, o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos que o(s) Partido(s) abaixo listado(s)
prestou(aram) contas referentes ao exercício 2017 mediante a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL

RESPONSÁVEIS

PROCESSO

Partido
Progressista

Antonio Fernando Pereira de
Carvalho e
Carlos André Boaventura Barreto

1935.2019.6.25.0034

Partido Trabalhista
Cristão

Geniclea Alves de Souza e
Fernanda Santos de Oliveira

806.2019.6.25.0034

ADVOGADO
Marcio Macedo Conrado OAB/SE 3806
Rodrigo Fernandes da
Fonseca - OAB/SE 6209
José Hunaldo Santos da Mota
- OAB/SE 1984

Cientificamos ainda, que faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação
deste expediente, oferecer impugnação mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi publicado o presente Edital
no DJE e afixado no local de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nossa
Senhora do Socorro/SE, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, , Andréa Campos
Silva Cruz, Analista Judiciário, digitei o presente Edital que vai assinado pela Chefe de Cartório.
Valéria Maria dos Santos
Chefe de Cartório
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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