DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Ano 2019, Número 005

Divulgação: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Publicação: sexta-feira, 11 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
01ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................2
Edital ...................................................................................................................................................................................................................2
12ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................3
Edital ...................................................................................................................................................................................................................3
29ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................3
Edital ...................................................................................................................................................................................................................3
34ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................4
Edital ...................................................................................................................................................................................................................4
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ....................................................................................................................................5
Atos da Secretaria Judiciária..................................................................................................................................................................................5
Intimação ............................................................................................................................................................................................................5

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 005

Aracaju, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 15/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o § 3º, do artigo 2º, da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0637838;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor LEVI ALVES MOTA, Técnico Judiciário, matrícula 309R502, lotado na Seção de
Segurança e Transportes, da Coordenadoria de Obras e Serviços, da Secretaria de Administração, Orçamento e
Finanças, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função comissionada de Chefe da
referida Seção, FC-6, no período de 7 a 16/1/19, em substituição a LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, em
razão de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 7/1/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 16/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, §3º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0638565;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor MARCELINO ANTONIO CÔRTES, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 3092338, lotado na Seção de Gestão de Almoxarifado, da Coordenadoria de Material, Patrimônio e
Contratações, da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, para, sem prejuízo das atribuições do
cargo que ocupa, exercer a função comissionada de Chefe da referida Seção, FC-6, no período de 7 a 11/1/19, em
substituição a MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA, em razão de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 7/1/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 10/2019 – PUBLICA CANCELAMENTOS POR FALECIMENTO
DE ORDEM da Juíza da 1ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, Dra. Sebna Simião da Rocha, no uso de suas
atribuições legais, considerando as disposições do art. 71, inciso IV e §1º, do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) e
da Resolução TSE 22.166/2006,
TORNA PÚBLICO a relação de inscrições eleitorais canceladas por motivo de falecimento, processadas nos
meses de novembro e dezembro/2018, no Cadastro Nacional de Eleitores (SISTEMA ELO), com fundamento em
óbitos comunicados pelos Cartórios de Registro Civil, que está disponível na sede do Cartório Eleitoral, para
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ciência dos interessados, pelo prazo de 10 (dez) dias, e, após expirado tal prazo, para eventual apresentação de
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 77, inciso II, do diploma eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o
presente Edital que será publicado no DJE e afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Aracaju, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2019, eu, ____Anna Carolina do
Valle Conceição, Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi o presente edital.
Anna Carolina do Valle Conceição
Chefe do Cartório em substituição
12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 692/2018 - 12ª ZE
Juíza Eleitoral desta 12ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO: a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS
e enviados para processamento os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via referentes
ao lote 018/2018. A respectiva relação se encontra à disposição para consulta no local de costume, nas
dependências do Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE. O prazo para recurso é de 10 (dez)
dias, de acordo com os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, contados a partir da presente
publicação no DJE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu,
Amanda Maria Batista Melo, Chefe de Cartório em substituição, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório,
através da Portaria 448/2017, assino.
AMANDA MARIA BATISTA MELO
Chefe de Cartório em substituição
EDITAL 693/2018 - 12ª ZE
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, as relações de falecidos que os Cartórios
de Registro Cível informaram, cujas inscrições eleitorais pertencem à 12ª Zona, as quais constam no sistema ELO
como processadas no mês de Novembro/2018 a Dezembro/2018 e que ficarão disponíveis para consulta no local
de costume, nas dependências do Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE, com o efeito a
seguir exposto:
- Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados a fim de que
possam contestar, em 5 (cinco) dias, a exclusão no Cadastro Eleitoral dos nomes constantes neste rol de
falecidos, conforme estatuído no artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu,
Amanda Maria Batista Melo, Chefe de Cartório em substituição, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório,
através da Portaria 448/2017, assino.
AMANDA MARIA BATISTA MELO
Chefe de Cartório em substituição
29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 02/2019 - 29ª ZE
O Excelentíssimo Sr. CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO, Juiz Substituto da 29ª Zona Eleitoral, em
cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Diretório Municipal em
Pinhão/SE do Partido Social Democrático (PSD), por seu Presidente, Antônio Fraga de Almeida Neto, e
Tesoureira, Maria da Conceição Santos, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no
exercício de 2017, autuada sob o nº 3-96.2019.6.25.0029.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer interessado, no prazo de
03 (três) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a apresentação de impugnação, que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Expedi o presente Edital, de ordem do Juiz da 29ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria nº 01/2017-29ª ZE.
Carira/SE, 11 de Janeiro de 2019.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
EDITAL 03/2019 - 29ª ZE
O Excelentíssimo Sr. CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO, Juiz Substituto da 29ª Zona Eleitoral, em
cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Diretório Municipal em
Carira/SE do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por seu Presidente, Valmir Ferreira, e Tesoureira, Josefa Batista
dos Santos, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2017, autuada sob
o nº 4-81.2019.6.25.0029.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer interessado, no prazo de
03 (três) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a apresentação de impugnação, que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Expedi o presente Edital, de ordem do Juiz da 29ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria nº 01/2017-29ª ZE.
Carira/SE, 11 de Janeiro de 2019.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 001/2019
O SENHOR JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES
JUIZ DA 34ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que DEFERIU e enviou para
processamento os Requerimentos de Alistamento, Revisão, Segunda Via e Transferência Eleitoral constantes
do(s) Lote(s) 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018 e 27/2018 consoante listagem(ns)
publicada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts.
17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, contados a partir da presente publicação. Dentre estes
eleitores, os que tiveram seus requerimentos indeferidos, constam de Edital de Indeferimento específico.E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no
local público de costume. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 09
de janeiro de 2019. Eu, (______), Andréa Campos Silva Cruz , Chefe de Cartório em substituição, que preparei e
digitei o presente edital, que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES Juiz
Eleitoral
EDITAL 02/2019
O SENHOR JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES, JUIZ DA 34ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
INDEFERIU o Requerimento de Alistamento Eleitoral, consoante listagem(ns) abaixo discriminada, publicada(s) no
átrio deste Cartório Eleitoral, cujo prazo para recurso é de 5 (cinco) dias, de acordo com os arts. 17, § 1.º e 18, §
5º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, contados a partir da presente publicação.
LOTE
0024/2018

NOME
JOELIA ALVES DOS SANTOS

OPERAÇÃO
ALISTAMENTO

INSCRIÇÃO
028794412194

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no
local público de costume. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 09
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de janeiro de 2019. Eu, (________), Andréa Campos Silva Cruz, Chefe de Cartório em substituição, que preparei e
digitei o presente edital, que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601592-98.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
HABEAS CORPUS Nº 0601592-98.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ RELATOR: DIÓGENES BARRETO
IMPETRANTES: KLEBER ARAUJO VALENCA, EVALDO FERNANDES CAMPOS, MARCIO CESAR FONTES
SILVA, RODRIGO TORRES CAMPOS
PACIENTE: KARINA DOS SANTOS LIBERAL
Advogados da PACIENTE: MARCIO CESAR FONTES SILVA - OAB/SE 2767, RODRIGO TORRES CAMPOS OAB/SE 5527, EVALDO FERNANDES CAMPOS - OAB/SE 423B e KLEBER ARAUJO VALENCA - OAB/SE 2074
IMPETRADO: JUÍZO DA 002 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Kléber Araújo Valença, Evaldo
Fernandes Campos, Marcio Cesar Fontes Silva e Rodrigo Torres Campos, em favor de Karina dos Santos Liberal,
contra a decisão do Juízo Plantonista da 2ª Zona Eleitoral, que, nos autos do Processo nº 63-87.2018.6.25.0002,
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado.
Afirmaram ser desnecessária e abusiva a segregação cautelar da ora paciente, uma vez que não mais existem os
requisitos e demais pressupostos para a sua manutenção.
Postularam ainda a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, aduzindo, em conformidade com o
normativo previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que mulher que seja mãe de filho menor de 12
anos e que não tenha cometido crime “com uso de violência ou grave ameaça”, fará jus a esse benefício.
Éo relatório. Decido.
Para a concessão da liminar revela-se indispensável o concurso da fumaça do bom direito, representado pela
relevância do fundamento, e do perigo da demora, configurado pela possibilidade de resultar a ineficiência da
medida, caso mantido o ato impugnado.
No caso em exame, conquanto esteja caracterizada a existência do perigo da demora em razão da custódia da ora
paciente, não se encontra perfeitamente delineada a presença da fumaça do bom direito.
Conforme muito bem asseverado pela Juíza Bethzamara Rocha Macedo, em recente decisão que manteve a
custódia da paciente, “há prova da materialidade do delito diante dos depoimentos dos testemunhos colhidos na
fase inquisitiva e existem indícios suficientes de autoria e participação da paciente”.
Segundo restou apurado nos autos, Karina Liberal pôs-se a recrutar pessoas que estivessem dispostas a ceder o
uso de seus CPF’s para efetuar “doações” àcampanha eleitoral de José Valdevan, candidato a Deputado Federal
nas eleições 2018 e, para tanto, dirigia-se àAgência do Banese de Estância/SE para realizar os depósitos.
Também colhe-se das peças que ela orientava essas pessoas a como proceder quando fossem questionadas pela
Polícia Federal no curso do inquérito, tudo isso objetivando uma contratação por meio de cargo comissionado na
prefeitura de Estância.
Dessa maneira, os ardis utilizados pela paciente no sentido de fraudar o processo eleitoral, impedindo que os
órgãos de investigação apurassem as condutas delitivas, impedem-me de relaxar a custódia até então mantida, de
modo a evitar que se pratiquem novas tentativas que possam comprometer a verdade dos fatos, até porque se
está na fase inicial do processo, com o mero recebimento da denúncia.
Ademais, inexiste, na atual conjuntura, qualquer fato que justifique a alteração do já decidido, quando do
indeferimento da liminar pleiteada.
No que diz respeito ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da recente
decisão do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 143.641/SP, esclareço, oportunamente, que ela não
possui caráter vinculante, e possui exceções, com base nos próprios parâmetros estabelecidos pelo Pretório.
Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas
(que deram àluz há pouco tempo), mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou mães
de pessoas com deficiência.
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Não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: a) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave
ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); c) em outras situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Veja-se o contido no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
(…)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
Diante da leitura do referido dispositivo legal, no que tange àpossibilidade de conversão da prisão preventiva em
domiciliar pelo fato de possuir filhos menores, a existência das crianças não garante qualquer benefício ou
possibilita a conversão em prisão domiciliar automaticamente, e isso fica claro quando analisada a decisão citada,
cabendo àautoridade judiciária reconhecer se a substituição se mostra inviável ou inadequada após percuciente
análise do caso concreto.
Ante tal premissa, não parece aceitável, na situação sob exame, concordar com a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, isolada ou cumulativamente com outras medidas cautelares, diante das
circunstâncias, ainda que indiciárias, em que se deu o cometimento do crime.
A fim de melhor ilustrar a casuística, trago àcolação a informação extraída das peças processuais, de que a
paciente Karina “écapaz de arregimentar grande número de pessoas para atingir os objetivos contra os quais se
busca sua punição criminal”, podendo tal desiderato ainda ocorrer de forma a prejudicar o andamento da instrução
criminal em curso.
Ressalto, porém, que não desconheço que sob a égide do princípio do melhor interesse da criança, esta, em
regra, não deve ser privada do convívio com os pais.
Ocorre que, fazendo-se um juízo de ponderação, observa-se que os denunciados, entre os quais a paciente, em
conjunto, agiram de forma contundente e contumaz a fim de dificultar a colheita de provas, aliciando testemunhas
para que mentissem quando fossem chamadas a depor, de maneira que a manutenção da prisão preventiva, ao
menos por ora, continua se fazendo necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual.
Nesses termos, a suficiência de um perigo de dano maior àcoletividade, por si só, autoriza a mitigação do direito
de liberdade do indivíduo, evitando-se danos irreparáveis àadministração da justiça.
Como se vê, as condicionantes fáticas analisadas para o pleito de substituição da segregação preventiva pela
prisão domiciliar se mostra como exceção àregra fixada pelo pretório Excelso, a concluir que esta decisão não
éofensiva àautoridade daquilo que foi decidido.
Dessa forma, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser
reparado através deste writ, motivo pelo qual indefiro o pleito liminar formulado.
Solicitem-se as informações àautoridade apontada como coatora, na forma do artigo 662 do Código de Processo
Penal, concedendo-se o prazo de 5 dias para tal desiderato. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 28 de dezembro de 2018.
Desembargador DIÓGENES BARRETO
PRESIDENTE SUBSTITUTO DO TRE/SE
PROCESSO 0601092-32.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601092-32.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ RELATOR: DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO: GUSTAVO RAFAEL ANFRISIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Advogado do INTERESSADO: BIANCA LUNETTA PANARIELLO - SE4359
DESPACHO
Regularizado o vício de representação, mediante juntada de procuração outorgando poderes a advogado,
determino a intimação do interessado, mediante publicação no DJE, para manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
sobre as irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo (ID 683918), juntando a documentação
cabível.
Após a juntada ou o decurso do prazo, encaminhem-se os autos para nova manifestação da unidade técnica.
Aracaju(SE), em 18 de dezembro de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
PROCESSO 0600117-10.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO

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 005

Aracaju, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019

Página 7

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600117-10.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ RELATOR: DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogado do INTERESSADO: CICERO DANTAS DE OLIVEIRA - OAB/SE 6882
LITISCONSORTES: ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA, FERNANDO ANDRE PINTO DE OLIVEIRA
DESPACHO / DECISÃO
Em razão do teor da certidão ID 707218, encaminhem-se os autos àSECEP, para proceder a análise das contas.
Aracaju(SE), em 18 de dezembro de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
PROCESSO 0601581-69.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
HABEAS CORPUS Nº 0601581-69.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ RELATOR: DIÓGENES BARRETO
IMPETRANTES: EVALDO FERNANDES CAMPOS, MARCIO CESAR FONTES SILVA, RODRIGO TORRES
CAMPOS
PACIENTES: JOSE VALDEVAN DE JESUS SANTOS e EVILAZIO RIBEIRO DA CRUZ
Advogados dos PACIENTE: EVALDO FERNANDES CAMPOS - OAB/SE 423B, GIVALDO CAMPOS DE JESUS OAB/SE 6701, MARCIO CESAR FONTES SILVA - OAB/SE 2767 e RODRIGO TORRES CAMPOS - OAB/SE
5527
IMPETRADO: JUÍZO DA 002 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
DESPACHO / DECISÃO
Trata-se de pedido de reconsideração do indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado por Evaldo
Fernandes Campos, Marcio Cesar Fontes Silva e Rodrigo Torres Campos, em favor de José Valdevan de Jesus
Santos e de Evilázio Ribeiro da Cruz.
Os impetrantes pedem reconsideração da decisão denegatória, acrescentando os seguintes argumentos:
Assim, Douto Desembargador Relator, sem mais delongas, vê-se que os documentos acostados aos autos da
Prestação de Contas (Procedimento Público) são PARTICULARES, por um motivo simples: foram lavrados por
entes privados. Jamais podem ser considerados públicos. Ademais, facilmente se vê, inclusive na dicção do
Eminente Ministro do TSE Luiz Roberto Barroso, que, com a devida vênia, a ilegalidade parece tão manifesta que
ele requereu a colocação do Feito em pauta para análise pelo Pleno do TSE para a concessão de ofício da ordem.
Éo relatório. Decido.
Conforme relatado, insistem os impetrantes, que os documentos e prestação de contas juntados aos autos pelo
investigado José Valdevan de Jesus Santos são DOCUMENTOS PARTICULARES.
Ao apreciar a medida liminar, decidi pelo indeferimento baseado nestes fundamentos:
Para a concessão da liminar revela-se indispensável o concurso da fumaça do bom direito, representado pela
relevância do fundamento, e do perigo da demora, configurado pela possibilidade de resultar a ineficácia da
medida, caso mantido o ato impugnado.
No caso em exame, conquanto se encontre caracterizada a existência do perigo da demora –em razão da custódia
dos pacientes na Cadeia Pública Tabelião Filadelfo Luiz da Costa, em Estância/SE –, não se encontra
perfeitamente delineada a presença da fumaça do bom direito.
Afirmaram os impetrantes que " a prestação de contas eleitoral édele, José Valdevan, sendo portanto um
documento particular" e que, por isso, a pena estabelecida no artigo 350 do Código Eleitoral -- dispositivo a que
estaria subsumida a conduta dos pacientes, segundo a sentença -- seria de 3 (três) anos, lapso inferior ao
quantum previsto no artigo 313, I, do CPP, como hipótese autorizadora da prisão preventiva.
Razão não lhes assiste.
O processo, como instrumento da jurisdição, éo meio utilizado pelo Estado para dispensar a prestação
jurisdicional, na busca da solução dos conflitos. Constitui um tipo de relação jurídica pública, visto que o Estado
figura como um de seus participantes.
E o processo de prestação de contas eleitoral tem caráter jurisdicional, como estabelece a Lei n° 9.096/95, no seu
artigo 37, §6°, dispositivo aplicável às prestações de contas de campanha.
Assim, dúvida não há de que o processo de prestação de contas eleitoral éuma relação de natureza pública.
Nesse sentido são as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal:
INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PÚBLICA, E NÃO
PRIVADA, DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO COM FIM DE ALTERAR A
VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO
NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PRÁTICA DA CONDUTA E
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DO ESPECIAL FIM DE AGIR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA
RECEBIDA. 1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas eleitoral, éapenado
com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de documento de natureza pública. [...] 10. Denúncia
recebida contra os acusados PAULO SALIM MALUF e SÉRGIO STEFANELLI GOMES. (STF, Inquérito 3.601/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 29/10/2015) STF - Inq 4597/DF - Relator(a): Min. ROSA WEBER (Decisão
Monocrática) AUTOR(A/S)(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA INVEST.(A/S): JOSÉ SERRA ADV.(A/S): FLAVIA RAHAL BRESSER PEREIRA E OUTRO(A/S)
Julgamento: 08/03/2018 DJe-055 DIVULG 20/03/2018 PUBLIC 21/03/2018 Decisão: 1. Trata-se de inquérito que
visa a investigar a prática de suposto crime de falsidade ideológica eleitoral (artigo 350 do Código Eleitoral) pelo
Senador José Serra, detentor de prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte (CF, artigos 53, §1º, e 102, I, b).
Distribuídos os autos inicialmente ao Ministro Edson Fachin, por possível conexão com as investigações
realizadas no contexto da apelidada Operação Lava a Jato, sob a relatoria de Sua Excelência (Pet. 7.003/DF, fls.
02-13), e não vislumbrada aquela - no mesmo sentido a manifestação do então Procurador-Geral da República
(fls. 25-9) -, vieram a mim redistribuídos por força de comando de livre distribuição da Presidência da Casa (fls. 3740). [...] Em síntese, o necessário. Decido. Da extinção da punibilidade da suposta falsidade ideológica eleitoral
ocorrida no ano de 2010 7. A presente investigação foi aberta para apuração de omissão de informação em
prestação de contas eleitoral, caracterizadora em tese do delito de falsidade ideológica eleitoral, fruto de suposta
contribuição financeira não contabilizada, conhecida vulgarmente como Caixa 2, que teria sido praticada pelo
investigado quando candidato àPresidência da República no pleito de 2010. O fato material investigado encontra
tipicidade no art. 350 do Código Eleitoral: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais”. O
delito em questão possui apenamento de “reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento épúblico, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento éparticular”. No
caso, énecessário salientar que a prestação de contas de campanha eleitoral possui natureza de documento
público, conforme sedimentado na jurisprudência desta Casa. Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor do
Ministro Marco Aurélio no Inq. 3.345, Primeira Turma, j. 12/08/2014, verbis : “Em primeiro lugar, éde frisar que há,
em princípio, a incidência do preceito no que versa o documento público, assim considerada a prestação de
contas. Em segundo lugar, descabe cogitar da prescrição pela pena em perspectiva, tese que o Supremo vem
rechaçando reiteradamente”. Por consequência, a submissão seria àpena máxima de 5 (cinco) anos de reclusão,
com prescrição delitiva pela pena abstrata em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. [...] Por
oportuno, determino a juntada aos autos da petição sob o protocolo n. 73.336/2017-STF. Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de março de 2018. Ministra Rosa Weber Relatora
Assim, sendo de um a cinco anos de reclusão o apenamento para o delito de falsidade ideológica eleitoral (CE, art.
350), como se observa nas decisões acima, a medida adotada pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral encontra-se em
consonância com o disposto no artigo 313, I, do CPP.
A par disso, encontrando-se superado pelas decisões acima, não socorre aos impetrantes o precedente invocado.
De igual sorte, também não há como prosperar a segunda alegação, no sentido de que não haveria mais razão
para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
Em primeiro lugar, porque, do trecho da conversa travada em ligação telefônica, transcrito na sentença, resta
evidenciado o claro intuito de prejudicar as investigações e a instrução processual. Confira-se:
(...) Valdevan: Você já procurou esse pessoal para conversar? (...) Evilázio: tiveram duas meninas lá que foram
pegas de surpresa, que foi a Ana Paula e a outra que foi quando a gente não tinha nenhum conhecimento que o
pessoa tinha vindo aqui interrogar. Entendeu? Valdevan: Ham, é, mas você tem que conversar com esse pessoal
aí. Você, Denise, como tá aqui. Esse pessoal que tá sendo atacado aí. Você tinha que conversar, porra: Evilázio:
Nós conversamos com a maioria, noventa. O que foi que aconteceu: como nós fomos pegos de surpresa naquele
momento em que eles chegaram, ninguém esperava, nós passamos a orientação no dia lá. Oh, éassim, assim,
beleza. Só que esse pessoal, essas duas meninas, que a gente também orientou, só que no momento elas
falaram uma coisa que não era para falar. Entendeu? Elas falaram uma questão lá que não era para falar,
conforme a gente tinha orientado, mas o restante depois que o pessoal chegou, depois que o pessoal chegou e
começou a fazer aquela ronda, aí nos fomos na casa de todos e orientamos! Pessoalmente! Certo? Eu já falei aqui
com todo mundo; (...) Valdevan: tá complicado, eu não vou falar detalhes. E você nem deveria ter falado o meu
nome aqui por telefone, não tem necessidade de você estar a toda hora falando o meu nome, não tem. Eu tô
falando até de outro telefone. (...) Valdevan: Não, mas antes aí você tava falando o meu nome, eu não quero saber
detalhes, o que você vai falar, você vai falar detalhes agora? Porra, Evilázio! Acorda, aí, seu telefone tá lá na sala
do pessoal. O seu telefone está na sala do pessoal! Sabe o que éisso, não? (...) Evilázio: Essa Érika eu já estive
com ela; Valdevan: E aí? Evilázio: eu conversei, ela está tranquila e já tá ciente do que vai falar; Valdevan: então
você procure, se atenha ao processo; Evilázio: ok. (...)
Em segundo, porque não se pode presumir que a instrução criminal tenha sido concluída, embora tenha havido a "
colheita de elementos informativos", até porque nem sequer há notícia do ajuizamento da correspondente ação no
juízo competente.
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Assim, de acordo com o acima exposto, nesta análise perfunctória, não há ainda como se entender que se
encontra superada a possibilidade de dano potencial àinstrução criminal e àadministração da justiça.
Ademais, como já salientado, de acordo com o entendimento do STF, a manutenção da prisão preventiva guarda
consonância com o requisito disposto no artigo 313, I, do CPP, uma vez que, possuindo a prestação de contas de
campanha eleitoral natureza de documento público, a pena máxima para o crime tipificado no artigo 350 do Código
Eleitoral éde 5 (cinco) anos.
Por todo o exposto, indefiro a liminar pleiteada, sem prejuízo de eventual reexame durante a instrução”.
Como se observa, da leitura das decisões acima deflui a convicção de que, conforme assentado na jurisprudência
do STF, " a prestação de contas de campanha eleitoral possui natureza de documento público" (Inq 4597/DF) e de
que " o crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas eleitoral, éapenado com
reclusão, de um a cinco anos" (Inq 3.601/SP ).
Como écediço, o artigo 350 do Código Eleitoral estabelece que, se o documento épúblico, nos casos de omissão
de declaração ou de inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, a pena de reclusão éde um
a cinco anos.
Um dos motivos da decretação da prisão preventiva foi a alegação da inserção de informações supostamente
falsas na prestação de contas, que, de acordo com a jurisprudência, possui natureza de documento público.
Então, por esse motivo não merece reconsideração a decisão ora atacada.
Nesse sentido éa jurisprudência eleitoral, conforme precedentes abaixo.
HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2010 (DEPUTADO FEDERAL), 2012 (PREFEITO), 2014 (GOVERNADOR) E
2016 (PREFEITO). AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS (ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). EXTORSÃO (ART. 158, §1º, DO CP). LAVAGEM DE
DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98). DECRETAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). [...] 2. Os
pacientes e outros dois réus foram denunciados por esquema na Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, nos
mandatos de Rosinha Garotinho de 2009 a 2016, ao condicionarem a liberação de verbas devidas a empresas
locais - por obras e serviços prestados - a contribuições nas Eleições 2010 (Anthony; Deputado Federal), 2012
(Rosinha; reeleição), 2014 (Governo do Estado) e 2016 (Francisco Arthur, aliado do clã Garotinho, para Prefeito),
omitindo-se os valores das contas de campanha. A denúncia fundou-se nos delitos de falsidade ideológica para
fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral), extorsão (art. 158, §1º, do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). [....] PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOCUMENTO DE NATUREZA
PÚBLICA. RECLUSÃO DE ATÉ CINCO ANOS. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. AFRONTA.
ART. 313, I, DO CPP. 7. A prestação de contas éconceituada por este Tribunal e pela c. Suprema Corte como
documento de natureza pública. Assim, na hipótese do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais em
processo contábil, a pena éde até cinco anos de reclusão (art. 350 do CPP), inexistindo afronta ao art. 313, I, do
CPP. [...] (TSE, HC nº 060433429, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 12/09/2018)
Ação penal. Art. 350 do Código Penal. Inserção. Declaração falsa. Documento público. Fins eleitorais. [...] 4. Ficou
configurada a prática do crime do art. 350 do Código Eleitoral, pois o recorrente divulgou informação não
condizente com a realidade, ou, no mínimo, omitiu declarações que deveriam constar do documento, quais sejam,
a manutenção da desaprovação das contas por decurso de prazo e a ausência do seu efetivo julgamento pela
Câmara Municipal. 5. A modificação da conclusão da Corte de origem de que está presente o dolo específico da
conduta demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
Recurso especial a que se nega provimento. (TSE, RESPE nº 48048, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
23/10/2015)
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE FALSIDADE. CÓDIGO ELEITORAL, ART. 350. OMISSÃO
DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS E
COM COMBUSTÍVEL NA CAMPANHA; BEM COMO UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO ESCRITÓRIO DE
CAMPANHA A TÍTULO GRATUITO). ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE EXCESSO DE
ACUSAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] 4. Como cediço, em
nenhum momento o tipo do art. 350 do CE estabeleceu elemento subjetivo temporal, de forma a indicar até
quando a conduta seria considerada típica, não sendo, pois, relevante se a ação ou a omissão ocorreu antes ou
depois do pleito eleitoral, mas, sim, se ela teve fins eleitorais, ou seja, se, de alguma forma, demonstrou potencial
lesivo às finalidades perseguidas pela realização do pleito eleitoral e pelas instituições a ele vinculadas, consoante
decidido por esta Corte no REspe 5835-46/MG, de que foi relatora a eminente Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA DJe 25.3.2015. Nesse precedente, destacou esta Corte que a expressão fins eleitorais, de
maneira ampla, abrange, em verdade, qualquer falsidade ideológica correlacionada às atividades-fim da Justiça
Eleitoral e que o bem jurídico tutelado éa fé pública eleitoral, consistente na confiança na lisura e na veracidade
das informações prestadas em âmbito eleitoral. [...] (TSE, HC nº 060157881, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE
de 10/11/2017)
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, art.
350). OMISSÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDUTA POSTERIOR AO
PLEITO ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS "FINS ELEITORAIS" EXIGIDOS PELO TIPO
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PENAL. TIPICIDADE. [...] 2. Candidata a deputada estadual que, em sua prestação de contas, omite o
recebimento de valores em favor de sua campanha. Conduta praticada posteriormente ao pleito eleitoral.
Irrelevância. Caracterização do elemento subjetivo especial consistente na busca de "fins eleitorais". [...] 5.
Recurso especial parcialmente provido. (TSE, RESPE nº 583546, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de
25/03/2015)
RECURSOS CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. OBTENÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 354 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSO TESTEMUNHO. ART.
342, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ELEIÇÕES 2012. (...) Tipicidade das condutas relativas àfalsidade ideológica
e àobtenção de documento falso. Ainda que a utilização do falso não tenha sido dirigida àeleição, mas sim
àprodução de prova falsa para uso em processo judicial eleitoral, resta configurada a finalidade eleitoral e a
relevância jurídica da conduta a afetar a transparência e a fé pública eleitoral. Alteração jurisprudencial do TSE
neste sentido. (...) Provimento negado aos recursos. (TRE/RS, RC n 277, Rel. Juíza Liselena Schifino Robes
Ribeiro, DJE de 24/04/2015)
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. O recorrido foi denunciado por inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita em documento público, razão pela qual a
pena máxima prevista no art. 350 são 5 (cinco) anos de reclusão. [....] MÉRITO. Esta egrégia Corte Eleitoral,
quando do julgamento do HC nº 346-23, em 25.10.2016, admitiu a realização da conduta delitiva insculpida no art.
350 do Código Eleitoral por terceira pessoa. Nesse sentido, também, éa jurisprudência do colendo Tribunal
Superior Eleitoral, quando do julgamento do RESP Eleitoral nº 35486/SP, que concluiu, àunanimidade, que "a
forma incriminadora 'fazer inserir', prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, admite a realização por terceira
pessoa que comprovadamente pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera eleitoral, sendo o bem
jurídico protegido pela norma a fé pública eleitoral referente àautenticidade dos documentos". [....] (TRE/MG, RC nº
1295, Rel. Juiz Nicolau Lupianhes Neto, DJEMG de 04/09/2018)
Pois bem.
Além de estar assentado que a prestação de contas tem natureza de documento público, encontra-se solidificada
a jurisprudência no sentido de que, no crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, o bem jurídico tutelado éa
fé pública eleitoral.
Portanto, a prática consubstanciada na falsidade de documento no âmbito de prestação de contas possui
finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o escopo de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que éa fé
pública eleitoral.
Assim, em que pesem os argumentos dos ilustres impetrantes, estes não têm o condão de alterar, por ora, o já
decidido anteriormente, quando do indeferimento da liminar pleiteada.
Quanto ao pleito de liberdade provisória, há que se esclarecer que, conforme explicitado na decisão que apreciou
o pedido liminar (ID 706618), " não há ainda como se entender que se encontra superada a possibilidade de dano
potencial àinstrução criminal e àadministração da justiça".
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração pleiteado.
Juntadas nesta data as informações da autoridade apontada como coatora, determino a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer, com urgência, e solicito àPresidência a inclusão do processo
em pauta, também em caráter de urgência, para o julgamento do mérito do mandamus.
Aracaju (SE), em 19 de dezembro de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
PROCESSO 0601092-32.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601092-32.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ RELATOR: DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO: GUSTAVO RAFAEL ANFRISIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Advogada do INTERESSADO: BIANCA LUNETTA PANARIELLO - SE4359
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE IRREGULARIDADE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto nos arts. 70 e 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78,
79, §1º e 97 do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA ELEICAO 2018 GUSTAVO
RAFAEL ANFRISIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE DEPUTADO FEDERAL, por meio de seus(s) advogado(s),
para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se acerca da(s) irregularidade(s) apontada(s) no
Relatório/Parecer/Informação da Unidade Técnica responsável pelo exame das contas eleitorais de campanha.
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OBSERVAÇÃO: O(a) Relatório/Parecer/Informação da Unidade Técnica encontra-se juntado(a) nos autos digitais
do processo de prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a)
devidamente cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte
endereço eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 2 de janeiro de 2019.
GUILHERME AUGUSTO GONCALVES MUNIZ
Servidor da Secretaria Judiciária
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