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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 262/2019
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 a Lei 11.770, de 9/9/08, bem como a Portaria TRE/SE 647, de 21/06/2017 e o requerimento SEI
0666830;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora JAMILLE SECUNDO MELO, Analista Judiciário – Área Judiciária, matrícula
30923280, 120 (cento e vinte) dias de Licença à Gestante, no período de 18/3 a 15/7/19, e prorrogação da Licença
à Gestante por mais 60 (sessenta) dias, no período de 16/7 a 13/9/19.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 18/3/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 114-46.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(A): PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Yuri André Pereira de Melo - OAB: 8085/SE
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013.
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento na Resolução TRE-SE nº 131/2009, a Secretaria Judiciária INTIMA o PATRIOTAS - PATRI
(DIRETÓRIO REGIONAL/SE), na(s) pessoa(s) do(s) seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar proposta de parcelamento do débito, cujo valor atualizado poderá ser consultado através do link
<http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/Pesquisa.do>.
Aracaju, em 09/04/2019.
GUILHERME AUGUSTO GONÇALVES MUNIZ
Secretário Judiciário Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Acórdão
RECURSO ELEITORAL 35-74.2018.6.25.0017 - ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 09/04/2019 ÀS
15:00
ORIGEM: SÃO MIGUEL DO ALEIXO-SE (17ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: GENISON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - OAB: 2829/SE E PEDRO AUGUSTO FATEL
DA SILVA TARGINO GRANJA - OAB: 9609/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM NÃO CONHECER O RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE. PRAZO RECURSAL DE 03 (TRÊS) DIAS. ARTIGO 258, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.
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1. Dispõe o artigo 258 do Código Eleitoral que quando a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser
interposto no prazo de três dias da publicação da decisão. Precedentes.
2. Na espécie, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29.11.2018 (quinta-feira), encerrandose o prazo para interposição em 03.12.2018 (segunda-feira). No entanto, o presente recurso eleitoral foi interposto
somente em 04.12.2018 (terça-feira), sendo, portanto, intempestivo.
3. Recurso Eleitoral não conhecido.
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-46.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
ADVOGADA: Daniela Freitas de Oliveira - OAB: 10262/SE
ADVOGADO: Luiz Hamilton Santana de Oliveira - OAB: 3068/SE
INTERESSADO(A): JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Júnior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
INTERESSADO(A): MÁRCIO MARTINS SILVEIRA
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - ANO 2015
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
1. Diante da certidão de fl.1165, intime-se, pessoalmente, o Presidente Regional do Partido "Movimento
Democrático Brasileiro" em Sergipe para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias (art.60, I, "b", da Resolução
TSE nº 23.464/2015), o recolhimento ao erário do valor atualizado, até abril/2019, de R$ 13.972,04 (treze mil,
novecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), ou apresentar proposta de adimplemento do débito, nos
termos previstos no art.11, §8º, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
2. Havendo ou não manifestação partidária, decorrido o prazo acima assinaldo, intime-se a União acerca da
presente execução, mediante carga ou remessa, nos termos do art.183, §1º, do Código de Processo Civil..
Aracaju (SE), 05 de abril de 2019.
JOABY GOMES FERREIRA - JUIZ RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
PRESTAÇÃO DE CONTAS 44-78.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE SENTENÇA
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, Dr. RAPHAEL SILVA REIS, desta 03ª Zona Eleitoral, Aquidabã, Estado de
Sergipe, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei.
FAZ SABER
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da Intimação do Partido da Mobilização Nacional, diretório municipal de Graccho Cardoso, representado pelo Sr.
Edson Correia Oliveira e Adeilson dos Santos, Presidente e Tesoureiro, respectivamente, bem como das esferas
estadual e nacional, para ciência da sentença nº 031/2019, prolatada em 26 de março de 2019, nos autos do
Processo de Prestação de Contas nº 44-78.2018.6.25.0003.
Aquidabã/SE, 09 de abril de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
04ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 234/2019 - 04ª ZE
O Exm. Sr. Juiz da 4ª Zona Eleitoral de Sergipe, Dr. ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, nos termos do § 2º, art.
19, da Lei nº 9.096/1995,
TORNA PÚBLICO:
O cronograma para processamento dos dados sobre relações especiais relativo ao segundo semestre do ano em
curso, constante do anexo do Provimento CGE 04/2019, observadas as regras previstas na Res.-TSE nº 23.117,
de 2009:
PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via Internet
Identificação das duplicidades de filiação
Divulgação das duplicidades de filiação.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.
Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em duplicidade.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das decisões no sistema.

PERÍODO
12 de abril
13 a 16 de abril
22 de abril
13 de maio
23 de maio
3 de junho

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi
lavrado o presente Edital, publicando-se cópia de igual teor no local de costume deste cartório. Aos 10 dias do
mês de abril de 2019, eu, Maria Lívia de Oliveira Góis Souza , Chefe de Cartório , lavrei e digitei o presente Edital,
que segue por mim subscrito.
EDITAL 239/2019 - 04ª ZE - CANCELAMENTO-FALECIMENTO
O Excelentíssimo Senhor, Eládio Pacheco Magalhães MM. Juiz Eleitoral desta 04ª Zona, Circunscrição Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento no art. 71 e
seguintes, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), e nas prescrições contidas na Resolução TSE n.º 22.166/2006,
foram, automaticamente, canceladas, pelo sistema, por meio do lançamento de códigos ASE 019
(CANCELAMENTO - FALECIMENTO), as inscrições eleitorais dos cidadãos alistáveis que pertenciam a esta 04ª
Zona Eleitoral, após cruzamento de dados, fornecidos pelos Cartórios de Registro Civil desta Zona Eleitoral, e
PROCESSADOS no(s) mês(es) de MARÇO do ano de dois mil e dezenove (2019). A relação está disponível para
consulta no local de costume, nas dependências do Cartório Eleitoral desta 4ª Zona. E, para conhecimento de
todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário
da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Boquim/SE, aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove. Eu ________ (Maria Lívia de Oliveira Góis Souza), Chefe de Cartório, digitei e , através de ato
ordinatório – Portaria de nº.03/2015-4ª ZE/Boquim-SE , subscrevo.
Maria Lívia de Oliveira Góis Souza
Chefe de Cartório
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08ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 25/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
De ordem do MM. Juiz Eleitoral Dr. Altamiro Pacheco da Silva Junior, 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.
DIRETÓRIO
PSB – Partido Socialista Brasileiro

MUNICÍPIO
N. Sra de Lourdes

PROTOCOLO
906/2019

RESPONSÁVEIS
Presidente: Lealdo Rocha Moura

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 09 (nove) dias do mês de
Abril 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
09ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 203/2019 - 09ª ZE - LOCAIS DE VOTAÇÃO
O JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA/SE, Herval Márcio Silveira Vieira, no uso das suas atribuições,
TORNA PÚBLICO:
A todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem ciência, os NOVOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
criados no município de Itabaiana/SE, abaixo transcritos:
ESCOLA RURAL POVOADO MANGABEIRA – código 1430
Endereço: Povoado Mangabeira
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO ARAÚJO – código 1449
Endereço: Povoado Carrilho
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA – código 1457
Endereço: Povoado Terra Dura
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TAVARES DA MOTA – código 1465
Endereço: Povoado Pé do Veado
ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO – código 1473
Endereço: Rua José Vieira de Menezes, Bairro Oviedo Teixeira
ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESTEVES DE FREITAS - código 1481
Endereço : Povoado Cabeça do Russo
ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE - código 1490
Endereço : Povoado Siebra
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES - código 1503
Endereço : Povoado Caraíbas
ESCOLA MUNICIPAL PROFª HERMELINA DA COSTA LIMA - código 1511
Endereço:
Rua
José
Airton
Fraga
Rocha,
s/n,
Bairro
Riacho
Doce
Determinou o Exm. Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de costume.
Eu, Analberga Lima de Freitas Oliveira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
Portaria
PORTARIA 178/2019 - REVISÃO ELEITORAL
O Excelentíssimo Senhor Herval Márcio Silveira Vieira, Juiz da 9ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe
são conferidas e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO que esta Zona Eleitoral abrange apenas o Município de Itabaiana/SE, e possui 66.785
(sessenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco) eleitores;
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CONSIDERANDO que 90%(noventa porcento) do eleitorado desta Zona Eleitoral está cadastrado em Locais de
Votação localizado na área urbana;
CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar que os eleitores residentes nos Povoados votem próximo a suas
residências;
CONSIDERANDO as dificuldades para realização e fiscalização do transporte de eleitores em dia de eleição;
CONSIDERANDO a criação de Locais de Votação em Povoados, com a estrutura necessária para a
funcionamento das Seções Eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR os eleitores residentes nos povoados Agrovila, Igreja Velha, Corisco, João Gomes, Cova da
Onça, Malhada Velha, Zanguê, Bom Jardim, Serra, Barro Preto, Lagamar, Bula Cinza, Mangabeira, Forno,
Carrilho, Taboca, Mundo Novo, Dendezeiro, Dunga, Estreito, Lagoa do Forno, Terra Dura, Tabuleiro da Telha,
Boqueirão, Oiteiro do Capim, Serra de Tiririca, Caraíbas I e II, Papagaio, Lagoa do Líbano, Bastião, Pé do Veado,
Cachoreira, Mandeme, Sítio Novo, Vazea do Gama I e II,Terra Vermelha, Congo, Água Branca, Cajueiro, Cabeça
do Russo, Matapoã, Siebra, Tabuleiro do Chico, Gameleira, Sobrado, Oiteiros, Vermelho, Prensa, Taperinha,
Roncador, Queimadinhas, Tanque Vermelho, e ainda nos bairros Queimadas e Riacho Doce do município de
Itabaiana/SE, para realizarem REVISÃO em seus títulos eleitorais, durante o período de 02/05/2019 a 29/08/2019,
no horário compreendido das 08 (oito) às 13 (treze) horas, no cartório eleitoral de Itabaiana/SE.
§ 1º Durante o período da revisão eleitoral poderá ser utilizado Atendimento Biométrico Itinerante (ABI) nos
povoados cujo local de votação possua acesso à internet, em datas e horários previamente definidos e divulgados.
Art. 2º. A revisão tem por objetivo recadastrar os eleitores residentes nos povoados e bairros mencionados no art.
1º desta portaria, em local de votação mais próximo possível de suas residências, bem como descentralizar a
eleição da sede do município.
Art. 3º. Para a realização da revisão, é necessário apresentar original de um documento oficial com foto e de um
comprovante de residência atualizado.
Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
12ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 0600224-54.2018.6.25.0000
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Réu: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
R. hoje.
Trata-se da DENÚNCIA intentada pelo Ministério Público Federal, por conduto da Promotora Regional Eleitoral,
Dra. Eunice Dantas, em face de José Valmir Monteiro, pela suposta prática de infração penal descrita no art. 11, V
e parágrafo único da Lei 6.091/1974 c/c o art. 350, do Código Eleitoral.
Pervagando o conteúdo da Denúncia, observo que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a
qualificação do acusado, a classificação do crime e apresenta o rol de testemunhas.
Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição prescritas no artigo 395, do referido diploma
legal, quais sejam, quando a Denúncia for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para
o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Prima facie, os fatos narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente pela
suposta prática penal descrita no art. 11, V e parágrafo único da Lei 6.091/1974 c/c o art. 350, do Código Eleitoral.
Anote-se que para o oferecimento de Denúncia, exigem-se apenas indícios de autoria e materialidade, que são
requisitos mínimos para sustentar a deflagração da Ação Penal. Salientando, que nesta fase, há que se examinar
apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente poderá ser
aferida após a regular instrução processual, observando os princípios constitucionais do devido processo legal e
da ampla defesa.
Nesse toar, consta na Denúncia, que o acusado utilizou-se, comprovadamente apenas no dia 26/08/2016, de
veículo, Ford Ranger, cor branca, placa QKS-5195, locado à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para
sua campanha eleitoral de 2016. Na época, o acusado era deputado estadual, e estava concorrendo ao cargo de
prefeito no município de Lagarto, por esse motivo o veículo locado pela ALESE estava à sua disposição.
Segundo consta da referida peça, o denunciado defendeu-se, nos autos de uma Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE instaurada para apurar esse fato, sob o argumento de que o carro utilizado teria sido locado por ele
à SAMAM, a partir do dia 01/09/2016. Ocorre que a alegação foi desmentida pela Promotora da 12.ª Zona que
extraiu, na página do candidato no Facebook, e juntou aos autos fotos da carreata realizada, em 26/08/2016, nas
quais constam o veículo em questão e o então candidato.
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A inicial relata ainda, que a Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informou não constar a
locação do veículo Ford Ranger, cor branca, placa QKS-5195, na prestação de contas eleitorais do então
candidato José Valmir Monteiro.
Desta feita, estou convencida da existência de indícios de autoria e materialidade de fato típico imputado ao
denunciado.
Diante do exposto, fundamentadamente RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de José Valmir Monteiro, pela
suposta prática penal descrita no art. 11, V e parágrafo único da Lei 6.091/1974 c/c o art. 350, do Código Eleitoral,
uma vez que verifico que a peça vestibular encontra-se em conformidade com as disposições contidas no artigo
41, do Código de Processo Penal, e inexistentes as situações previstas no artigo 395, do mesmo diploma legal,
bem como por não restar configurada qualquer das hipóteses descritas no artigo 358, do Código Eleitoral, o qual
prevê situações em que a peça acusatória deverá ser rejeitada.
Assim, DETERMINO que seja citado pessoalmente o réu, conforme artigo 396 do CPP para que, querendo, no
prazo de 10 (dez) dias apresente através de advogado, resposta ao termos da Denúncia, sendo advertido de que,
caso não se manifeste no prazo, será nomeado por esta juíza um Defensor Dativo cujos honorários correrão às
suas expensas.
P. R. I.
Lagarto/SE, 04 de abril de 2019.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 232/2019 - TRE-SE/17ª ZE
De Ordem da Exma. Sra. FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO, Juíza Eleitoral em substituição na 17ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO: A todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO DE ELEITORES
QUE REQUERERAM ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, 2ª VIA DO TÍTULO E REVISÃO ELEITORAL, que
ficará afixada no mural do Cartório Eleitoral da 17ª Zona, para consulta de interessados.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e os cidadãos, de modo geral, cientificados dos
requerimentos de RAEs, nos termos do art. 57 do Código Eleitoral, referentes aos Lotes n.º 11/2019.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que o presente Edital
fosse publicado no DJE e que a relação extraída do ELO (lista de eleitores) fosse afixada, por 10 dias, no mural do
Cartório, como de costume, situado no Fórum Eleitoral de Nossa Senhora da Glória/SE – Av. Manoel Eligio da
Mota, s/n, Nova Esperança, para fins do disposto nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE 21.538, de
14/10/2003.
Nossa Senhora da Glória/SE, aos nove do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, (CECÍLIA DELGADO
NUNES DE ALENCAR), Analista Judiciária, digitei e subscrevi.
CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 015/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA , Juiz Eleitoral da 18ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS
por este Juízo Eleitoral 54 (Cinquenta e Quatro) REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA – Lote 005/2019, conforme relações em anexo, fazendo saber, ainda, que o prazo
para recurso/impugnação dos mesmos é de 05 (cinco) dias no caso de indeferimento e de 10 (dez) dias na
hipótese de deferimento, contados da publicação deste expediente, de acordo com os art. 17, § 1º e 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21.538/03.MONTE ALEGRE DE SERGIPE, começando pelo(a) eleitor(a) JOÃO JOAQUIM DE
SANTANA NETO e terminando por VENANCIO SOARES TEIXEIRA.PORTO DA FOLHA, começando pelo(a)
eleitor(a) ALEF ANDERSON MELO DA SILVA e terminando por WESLAINE ALVES SILVA.Para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, manda expedir o presente
edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha/SE em 05 de Abril de
2019. Eu, _____________, (Romário Gomes Santos) Chefe de Cartório – 18ª Zona, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral – 18ª Zona
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Decisão
SEI 0026003-62.2018.6.25.8018 - 18ª ZE PROCESSO
Vistos etc.Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência de eleitor convocado aos
serviços eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.Conforme a Informação nº 6503 (sei 0620586) e peças
anexas, há registro de não comparecimento da Sr. Claudiceia Silveira de Farias, 1º Mesário da seção 138, da
Escola Municipal Bonifácio Loureiro de Lima, em Porto da Folha, referente aos trabalhos eleitorais no
1ºturno.Marcada a audiência para o dia 24/01/2019, o Cartório, após inúmeras tentativas, não conseguiu efetuar a
intimação em tempo hábil ao eleitor para seu comparecimento.Após, em contato com a Sra. Claudiceia Silveira de
Farias, foi explicado a situação e apresentada, por mensagem eletrônica para o e-mail institucional da Zona, a
justificativa nº 0662601.Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela exclusão da multa prevista na
legislação eleitoral, tendo em vista a justificativa apresentada e os documentos apresentados.É o relato. Decido.O
art. 124, caput, do Código Eleitoral prevê multa a ser arbitrada pelo Juiz Eleitoral, nos casos de não
comparecimento sem justa causa aos trabalhos eleitorais.“Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não
comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao
Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo
vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o
arbitramento ou através de executivo fiscal."Impende ressaltar, ademais, que a base de cálculo para a aplicação
da multa é o valor de 33,02 UFIRS, entre os limites mínimo e máximo de 50 e 100%, com possibilidade de
multiplicação por 10 a depender da gravidade do caso (art. 124, da Lei nº 4.737, de 15/07/1965).Da análise da
documentação acostada aos autos, verifica-se que os motivos expostos justificam a exclusão da multa prevista na
legislação eleitoral, nos conformes do Parecer Ministerial retro.Diante do exposto, no caso em análise, entendendo
suficiente a documentação que comprova os motivos do seu não comparecimento, restando consubstanciado o
não cometimento de infração, pelo(a) 1º Mesário, ao art. 124, do Código Eleitoral.Determino que o Cartório
Eleitoral desta Zona providencie o lançamento no Sistema Eleitoral da regularização da situação do(a) eleitor(a)
referido(a).P.R.I.Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
SEI 0026005-32.2018.6.25.8018 - 18ª ZE PROCESSO
Vistos etc.Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência de eleitor convocado aos
serviços eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.Conforme a Informação nº 6503 (sei 0620586) e peças
anexas, há registro de não comparecimento do Sr. Eduardo Alves dos Santos Filho, Presidente da seção 104, da
Escola Municipal Profª Gildete dos Reis Lima, em Monte Alegre, referente aos trabalhos eleitorais no
1º turno.Marcada a audiência para o dia 24/01/2019, o Cartório, após inúmeras tentativas, não conseguiu efetuar a
intimação em tempo hábil ao eleitor para seu comparecimento.Após, em contato com o Sr. Eduardo Alves dos
Santos Filho, foi explicado a situação e apresentada, por mensagem eletrônica para o e-mail institucional da
Zona, a justificativa nº 0662588.Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial pugnou pela fixação de multa, em
razão da ausência injustificada, conforme expediente sei nº 0676677.É o relato. Decido.O art. 124, caput, do
Código Eleitoral prevê multa a ser arbitrada pelo Juiz Eleitoral, nos casos de não comparecimento sem justa causa
aos trabalhos eleitorais."Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após,
incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada
mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo
fiscal."Impende ressaltar, ademais, que a base de cálculo para a aplicação da multa é o valor de 33,02 UFIRS,
entre os limites mínimo e máximo de 50 e 100%, com possibilidade de multiplicação por 10 a depender da
gravidade do caso (art. 124, da Lei nº 4.737, de 15/07/1965).Da análise da documentação acostada aos autos,
verifica-se que o eleitor em apreço, em sua justificativa, reconhece a ciência de seu dever e, mesmo após a
orientação do Cartório, preferiu se eximir de seu múnus público. Constata-se, ainda, que não foi
juntado à manifestação do eleitor nenhum documento comprobatório que confirme suas alegações.No mais, os
motivos expostos não justificam a exclusão da multa prevista na legislação eleitoral, nos conformes do Parecer
Ministerial retro.Diante do exposto, restando consubstanciada a responsabilização do Presidente de mesa
receptora de votos citado, APLICO a sanção pecuniária a que alude o art. 124, do Código Eleitoral, no valor de R$
35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), pela ausência em referência.DETERMINO, ainda, que o Cartório
Eleitoral desta Zona providencie o lançamento, no Cadastro Nacional de Eleitores, do ASE 442, caso ainda não
tenha sido lançado, para que seja mantido até a devida quitação.Intime-se a eleitora convocada para que
comprove o pagamento da multa.P.R.I.Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir
este processo.
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23ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 27-79.2018.6.25.0023
INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
PARTIDO ENVOLVIDO: PARTIDO PODEMOS – PODE
INTERESSADO: MANOEL JOBSON DE SOUZA SANTOS – PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
ADVOGADO(A): ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXÃO (OAB 11.309/SE)
R. Hoje.
Verifico que, em consulta ao sistema eleitoral de informação partidária (SGIP), encontra-se disponível o número do
CNPJ do diretório municipal do PODEMOS.
Sendo assim, já é possível a realização da prestação de contas de campanha de 2018 via SPCE (Sistema de
prestação de contas de eleição).
Portanto, indefiro o pedido de suspensão da prestação de contas.
Intime o diretório para que proceda a devida prestação, no prazo de 3 (três) dias a partir da intimação.
Cumpra-se.
Tobias Barreto, 09 de Abril de 2019.
LÍVIA SANTOS RIBEIRO
JUÍZA ELEITORAL
Edital
EDITAL 011/2019 - LOTE 009/2019
De ordem da Exma, Juiza Eleitoral LÍVIA SANTOS RIBEIRO no uso de suas atribuições legaisFAZ SABER a todos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem interessar possa ou queira impugnar,
no prazo de 10 dias, de acordo com os arts. 42, 52 e 55 do Código Eleitoral vigente, as operações de Revisão,
Transferência, Alistamento e Segunda Via dos títulos eleitorais da relação anexa.E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância, MANDOU expedir o
presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado nesta
Cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, ao(s) NOVE (09) dia(s) do mês de ABRIL de 2019. Eu, ________,
Lucas Oliveira Freire, chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito por mim
LUCAS OLIVEIRA FREIRE
Chefe de Cartório
EDITAL 012/2019 - LOTE 010/2019
De ordem da Exma, Juiza Eleitoral LÍVIA SANTOS RIBEIRO no uso de suas atribuições legais,FAZ SABER a
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem interessar possa ou queira
impugnar, no prazo de 10 dias, de acordo com os arts. 42, 52 e 55 do Código Eleitoral vigente, as operações de
Revisão, Transferência, Alistamento e Segunda Via dos títulos eleitorais da relação anexa. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância, MANDOU expedir o
presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado nesta
Cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, ao(s) NOVE (09) dia(s) do mês de ABRIL de 2019. Eu, ________,
Lucas Oliveira Freire, chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito por mim
LUCAS OLIVEIRA FREIRe
Chefe de Cartório
26ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 266/2019 - 26ª ZONA ELEITORAL/SE
A Excelentíssima Senhora Drª IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES, Juíza da 26ª Zona Eleitoral Ribeirópolis/SE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do Ofício-Circular TRE-SE 80/2019 - SICOE, que institui o Calendário 2019 de Visitas de
Inspeção Cartorárias a serem realizadas pela equipe de servidores integrantes da Corregedoria Regional Eleitoral
de Sergipe nos Cartórios Eleitorais do Estado.
CONSIDERANDO que a Inspeção Cartorária desta 26ª Zona será realizada no dia 05 de setembro do corrente
ano.
CONSIDERANDO que, nesta data, o Cartório Eleitoral permaneça fechado para atendimento externo, para o
melhor andamento dos serviços e prestação das informações necessárias a realização da referida inspeção.
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RESOLVE:
Art. 1º.SUSPENDER o expediente do Cartório Eleitoral da 26ª Zona - Ribeirópolis/SE no dia 05 de setembro de
2019.
Art. 2º. Os prazos processuais que porventura devam iniciar-se ou findar-se no referido dia serão automaticamente
prorrogados para o dia 06 de setembro de 2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
27ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 5-09.2018.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXMA. JUÍZA VÂNIA FERREIRA DE BARROS
AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RÉU: ROSEMARY DOS SANTOS
ADVOGADO: Miguel Eduardo Britto Aragão - OAB: 1991/SE
ADVOGADO: Edem Augusto Pimentel Ferreira - OAB: 3206/SE
ADVOGADO: Ivo Aristófilo Chaves Nascimento - OAB: 7798/SE
RESUMO: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais - ARTIGOS 289 E 350 CÓDIGO ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO:
DECISÃO
Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental da acusada Rosemary dos Santos (cf. interrogatório de fls. 25/26
e relatório médico psiquiátrico de fls. 33), defiro o requerimento formulado pela defesa às fls. 29/32, com
fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, e instauro o Incidente de Insanidade Mental, a fim de ser
ela submetida a exame.
Determino a suspensão do processo até a conclusão do incidente e nomeio Edem Augusto Pimentel Ferreira,
advogado da acusada, como curador especial.
Considerando a existência de convênio entre o TRE e o TJSE, expeça-se o ofício à presidência do TJSE
solicitando a realização da perícia na acusada por médico psiquiatra lotado na Coordenadoria de Perícias
Judiciais, o qual funcionará como perito judicial nomeado por este Juízo.
Formulo desde já os seguintes quesitos:
1. A acusada é portadora de doença mental ou possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Em caso
positivo, indicar o respectivo CID.
2. Por doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, era a acusada, ao tempo da ação,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?
3. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não
possuía a acusada, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinarse de acordo com esse entendimento?
Registre-se e autue-se o incidente em apartado, que terá como peça inicial cópia desta decisão.
Intimem-se o Ministério Público e a defesa, para, querendo, apresentar outros quesitos, e, oportunamente, acerca
do agendamento da perícia, devendo o curador acompanhar a pericianda no dia e horáio designados.
Fixo o prazo de 30 dias, após a realização do exame, para a juntada do laudo.
De tudo, certifique-se.
Intimem-se.
Aracaju(SE), 28 de fevereiro de 2019.
Vânia Ferreira de Barros
Juíza 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).
29ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-42.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - Direção Municipal em Pedra Mole
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
INTERESSADO: BRENO REIS DE ANDRADE, Presidente
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ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
INTERESSADA: ADRIANA LIMA DOS SANTOS ANDRADE, Tesoureira
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
Vistos etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício de 2017, apresentada
pela Direção Municipal em Pedra Mole/SE do Partido Social Democrático (PSD).
À fl. 08, Edital fazendo saber que a Direção Municipal em Pedra Mole/SE do Partido Social Democrático (PSD)
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2017.
À fl. 09, com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência ao referido edital.
À fl. 10, publicação do referido edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), não tendo havido a impugnação de que
trata o inciso I do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme certidão à fl. 14.
À fl. 13, foi juntado o Relatório “Extrato Bancário”, referente ao exercício de 2017, extraído do Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, em cumprimento ao disposto na alínea “a” do Inciso IV do artigo 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, não tendo havido extrato eletrônico de nenhuma instituição bancária para o CNPJ
da Direção Municipal em Pedra Mole/SE do Partido Social Democrático (PSD).
À fl. 14, certificou-se também que, em cumprimento ao disposto no inciso III do artigo 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017, não houve, no exercício de 2017, emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão partidário municipal, conforme informações prestadas ao
Cartório desta 29ª Zona Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
À fl. 15, manifestação da unidade técnica do Cartório desta 29ª Zona Eleitoral pelo arquivamento da presente
declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício de 2017, considerando-se, para
todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, tendo em vista a inexistência de extratos
bancários, assim como de recibos de doação e de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer à fl. 16, manifestou-se pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
A Lei nº 13.165/2015, em seu artigo 3º, acrescentou o § 4º ao artigo 32 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo
disciplina inovadora no que concerne à prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro no exercício findo.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido.
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do artigo 65, § 1º:
Art. 65.( ...)
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
A supracitada Resolução aplica-se, portanto, à presente Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento na alínea “a” do inciso VIII do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas da Direção Municipal em Pedra Mole/SE do
Partido Social Democrático (PSD), 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, 10 de abril de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-12.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
INTERESSADO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA, Presidente
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
INTERESSADO: GENISSON DE ANDRADE SANTOS, Tesoureiro
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
Vistos etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício de 2017, apresentada
pela Direção Municipal em Pinhão/SE do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
À fl. 09, Edital fazendo saber que a Direção Municipal em Pinhão/SE do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2017.
À fl. 10, publicação do referido edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), não tendo havido a impugnação de que
trata o inciso I do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme certidão à fl. 14.
À fl. 11, com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência ao referido edital.
À fl. 13, foi juntado o Relatório “Extrato Bancário”, referente ao exercício de 2017, extraído do Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, em cumprimento ao disposto na alínea “a” do Inciso IV do artigo 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, não tendo havido extrato eletrônico de nenhuma instituição bancária para o CNPJ
da Direção Municipal em Pinhão/SE do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
À fl. 14, certificou-se também que, em cumprimento ao disposto no inciso III do artigo 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017, não houve, no exercício de 2017, emissão de recibos de doação nem registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão partidário municipal, conforme informações prestadas ao
Cartório desta 29ª Zona Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
À fl. 15, manifestação da unidade técnica do Cartório desta 29ª Zona Eleitoral pelo arquivamento da presente
declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício de 2017, considerando-se, para
todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, tendo em vista a inexistência de extratos
bancários, assim como de recibos de doação e de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer à fl. 16, manifestou-se pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
A Lei nº 13.165/2015, em seu artigo 3º, acrescentou o § 4º ao artigo 32 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo
disciplina inovadora no que concerne à prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro no exercício findo.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido.
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do artigo 65, § 1º:
Art. 65.( ...)
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
A supracitada Resolução aplica-se, portanto, à presente Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento na alínea “a” do inciso VIII do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas da Direção Municipal em Pinhão/SE do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 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, 10 de abril de 2019.
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ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-69.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - Direção Municipal em Pedra Mole
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
INTERESSADO: BRENO REIS DE ANDRADE, Presidente
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
INTERESSADA: ADRIANA LIMA DOS SANTOS ANDRADE, Tesoureira
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DANTAS LIMA - OAB/SE 3.979
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pedra
Mole/SE do Partido Social Democrático (PSD).
À fl. 17, Edital nº 24/2019-29ª 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.
Com vista dos autos, à fl. 18, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
À fl. 19-A, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Às fls. 20/25, foram juntados os relatórios, referentes às Eleições 2018, extraídos do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), inclusive o Relatório dos Extratos Bancários (fl. 22, sem extrato eletrônico) e o Relatório
dos Recursos de Fundo Público (fl. 25, sem nenhuma doação de fundo partidário encontrada) do Partido Social
Democrático (PSD) - Direção Municipal em Pedra Mole.
À fl. 26, 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. 27, parecer conclusivo da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral desta 29ª Zona pela aprovação das contas.
À fl. 28, 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 Social Democrático (PSD).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 27, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 28, 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 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.
Carira/SE, 10 de abril de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 22-39.2018.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - Direção Municipal em Pinhão
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
INTERESSADO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA, Presidente
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
INTERESSADO: GENISSON DE ANDRADE SANTOS, Tesoureiro
ADVOGADA: THAYANE GUIMARÃES OLIVEIRA SANTANA - OAB/SE 11.890
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, atinentes às Eleições 2018, apresentadas pela Direção Municipal em Pinhão/SE
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
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À fl. 18, Edital nº 22/2019-29ª 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. 19, publicação do supramencionado Edital no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
Com vista dos autos, à fl. 20, o Ministério Público Eleitoral consignou ciência do referido Edital.
Às fls. 22/27, foram juntados os relatórios, referentes às Eleições 2018, extraídos do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), inclusive o Relatório dos Extratos Bancários (fl. 24, sem extrato eletrônico) e o Relatório
dos Recursos de Fundo Público (fl. 27, sem nenhuma doação de fundo partidário encontrada) da Direção
Municipal em Pinhão/SE do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
À fl. 28, 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. 29, parecer conclusivo da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral desta 29ª Zona pela aprovação das contas.
À fl. 30, 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 Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, à fl. 29, manifestou-se pela aprovação das contas.
A Presentante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 30, 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 Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 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, 10 de abril de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 15-13.2019.6.25.0029 - 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
O Cartório desta 29ª Zona Eleitoral, informou, à fl. 05, que a Direção Municipal em Pinhão do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) não apresentou sua prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de
recursos, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Certificou-se, à fl. 10, que transcorreu in albis o prazo de que trata a alínea “a” do inciso I do artigo 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, sem apresentação da prestação de contas ou da declaração de ausência de
movimentação financeira, relativa ao exercício financeiro de 2017, não obstante terem sido notificados o
presidente e o tesoureiro da direção municipal do partido.
Às fls. 08/09, foram juntados relatórios extraídos do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA),
especificamente, o relatório “extrato bancário”, atestando não terem havido lançamentos para a conta bancária da
Direção Municipal em Pinhão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Certificou-se, também, à fl. 10, que, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do inciso IV do artigo 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve, no exercício de 2017, emissão de recibos de doação nem registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao respectivo órgão de direção municipal.
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Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral, atuante nesta 29ª Zona Eleitoral, em parecer à fl. 11,
pugnou no sentido de serem as contas julgadas como não prestadas, nos termos da alínea “a” do inciso IV do
artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral, até o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente, sua prestação de
contas, consoante legislação vigente (artigos 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c artigo 4º, incisos IV e V, e 28
da Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, conquanto tenha sido a Direção Municipal em Pinhão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
devidamente notificada, por meio de seu presidente e tesoureiro, quedou-se inerte, sem apresentar contas,
declaração de ausência de movimentação de recursos e/ou qualquer justificativa.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
Lei 9.096/1995:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.”
Resolução TSE 23.546/2017:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
(...)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou
municipal.”
Resolução TSE 23.571/2018:
“Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.”
Pelo exposto, com fulcro na alínea “a” do Inciso IV do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, julgo NÃO
PRESTADAS AS CONTAS da Direção Municipal em Pinhão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), referentes ao
exercício financeiro de 2017.
Por conseguinte, enquanto não regularizada a prestação de contas, atinentes ao exercício financeiro de 2017, da
direção municipal do partido, determino:
1. A imediata suspensão de repasse e proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, nos
termos do caput do artigo 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
2. A suspensão de seu registro ou anotação de seu órgão de direção municipal, nos termos do § 2º do artigo 48 da
Resolução TSE 23.546/2017 c/c artigo 42 da Resolução TSE 23.571/2018.
3. Sejam oficiados aos Órgãos Nacional e Regional do grêmio partidário em tela a fim de darem cumprimento ao
inteiro teor desta decisão, na forma da alínea “a” do inciso I do artigo 60 da Resolução TSE 23.546/2017.
No que pertine à determinação insculpida no item “2” acima, proceda-se mediante comunicação à Coordenadoria
de Registro, Processamento de Feitos e Informações Partidárias (COREP), do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe, através de procedimento instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Em não tendo havido registro do recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário, não há que se falar
em devolução de verbas ao erário no vertente caso.
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.
Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se ao registro no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Carira/SE, 10 de abril de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
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30ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 5-63.2019.6.25.0030
ORIGEM: CRISTINÁPOLIS-SE (30ª ZONA ELEITORAL - CRISTINÁPOLIS)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE)
INTERESSADO(A): MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO (003548802151), PRESIDENTE
INTERESSADO(A): FRANCIMARA NUNES FRANÇA (021987032135), TESOUREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Protocolo SADP: 315/2019
SENTENÇA Nº 10/2019
Vistos etc.
O cartório da 30ª Zona Eleitoral apresentou, às fls. 02, informação acerca do inadimplemento, por parte do órgão
partidário municipal em tela, à obrigação de apresentação das suas contas relativas ao exercício financeiro de
2016, com desrespeito ao prazo estabelecido no caput do art. 32 da Lei Nº 9.096/95, assim como no art. 28 da
Res. nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Devidamente intimado(a) acerca da omissão, o(a) prestador(a) em tela quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, "in albis" , do prazo de 72 (setenta e duas) horas para a sua manifestação.
Este juízo eleitoral despachou determinando a adoção das providências previstas no art. 30, IV, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE. O Cartório Eleitoral certificou a ausência de repasse de fundo partidário e outros recursos,
de recibos de doações e de ausência de movimentação bancária, juntando em frente o espelho de consulta do
portal do SPCA.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas.
Aberto prazo para que os interessados se manifestassem sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, transcorreu in albis.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando
este(a) de protocolizar, em cartório, a integralidade dos documentos que, nos termos do art. 29 da Res. TSE
23.546/2017, assim como das pertinentes normas contábeis, deveriam compor a prestação de contas.
O art. 46, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015, dispõe que "compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade
das contas partidárias, julgando pela não prestação, quando depois de intimados na forma do art. 30, o órgão
partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas" .
Por todo exposto, em razão da completa ausência nos autos de quaisquer elementos que possam permitir a
análise da movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, a, da Res.
TSE 23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO - PSC, de Cristinápolis/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e DETERMINO, até que
sobrevenha ulterior regularização da sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente: 1. A
suspensão do seu registro ou anotação; 2. A suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.
Com efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item "1" , supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a comunicação à Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de
Informações Partidárias - SEDIP, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas - SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 22 de março de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto

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 067

Aracaju, quinta-feira, 11 de abril de 2019

Página 17

31ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 48-31.2018.6.25.0031
ORIGEM: SALGADO-SE (31ª ZONA ELEITORAL - ITAPORANGA D'AJUDA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SALGADO/SE)
ADVOGADO: Danniel Alves Costa - OAB: 4461/SE
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal
DESPACHO:
R.h.
Intime-se o prestador de contas, por seu advogado constituído, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
conforme melhor lhe aprouver, sobre as impropriedades apontadas pelo relatório de exame preliminar da Unidade
Técnica, dispónível no Sistema de Acompanhamento Processual do site deste TRE-SE.
Itaporanga D'Ajuda (SE), 26 de março de 2019
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 236/2019 - 34ª ZE
De Ordem do Excelentíssimo Senhor José Antônio de Novais Magalhães, Juiz da 34ª Zona Eleitoral, Município de
Nossa Senhora do Socorro/SE, o Cartório Eleitoral no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que o
presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que a candidata a Vereadora pelo PDT, Giselia Santos
Melo, com número 12300, apresentou em 18/03/2019, pedido de regularização da sua situação com a
apresentação das Contas de Campanha Eleitoral, referente às Eleições 2016 no município de Nossa Senhora do
Socorro/SE, disponível para que qualquer interessado, partido político, candidato ou o Ministério Público Eleitoral
possa impugnar no prazo de 03 (três) dias (art. 51, Res. TSE nº 23.463/2015), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico e no local de costume. Dado e passado no município de Nossa Senhora do
Socorro/SE, aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove. Eu, Andréa Campos Silva Cruz, Chefe do
Cartório Substituta, digitei e subscrevi o presente Edital.
35ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 006/2019
EDITAL PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA
De ordem do Exmo Juíza Eleitoral da 35ª Zona, KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA ,
autorizado pelo art. 2º da Portaria 1, de 01 de agosto de 2013, atendendo ao disposto no art. 32, §2º da Lei
9.096/95,
Tendo em vista a não vigência da agremiação municipal e de seu órgão de direção regional e, ainda, a
impossibilidade de localização dos presidente e tesoureiro do seu órgão de direção regional, Srs. CARLOS
ROBERTO LUPI e MARCELO OLIVEIRA PANELLA, INTIMA os partidos políticos abaixo relacionados e/ou seus
órgãos de direção superior ou ainda quaisquer outros interessados, para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência
da(s) sentença(s), em anexo, prolatada por este juízo eleitoral nos autos do(s) processo(s) respectivos, julgando
não prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, que se encontra(m) afixada(s) no local de
costume e foram publicada(s) no DJE nº 062, de 04 de abril de 2019:
Processo - 49-04.2018.6.25.0035
Candidato - Partido Democrático Trabalhista
Município - Umbaúba
Processo - 28-28.2018.6.25.0035
Candidato - Partido Democrático Trabalhista
Município - Indiaroba
Processo - 40-42.2018.6.25.0035
Candidato - Partido Democrático Trabalhista
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Município - Santa Luzia do Itanhi
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
expeço o presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado
nesta Cidade de Umbaúba/SE, Estado de Sergipe, ao(s) nove dia(s) do mês de abril de 2019.
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-93.2019.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima - OAB: 6482/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Juíza Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até três dias, apresentar a
declaração de ausência de movimentação de recursos, cumprindo as formalidades exigidas §3º, II, do art. 28, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Umbaúba/SE, 9 de abril de 2019.
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Analista Judiciário
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601178-03.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601178-03.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 MARCIO SOUZA SANTOS GOVERNADOR, MARCIO SOUZA SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): DIOGO SOUZA GOMES - OAB/SE 8323
DESPACHO / DECISÃO
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no art. 75, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA o(a)
INTERESSADO(S): MARCIO SOUZA SANTOS , na pessoa do(as) seu(as) advogado(as), para, querendo, no
prazo de 3 (três) dias, manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo (ID nº 1470868) da Unidade Técnica
juntado aos autos do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601178-03.2018.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo
poderá ser acessado através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.trese.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 9 de abril de 2019.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
Técnico Judiciário
PROCESSO 0601197-09.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601197-09.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(S): ALBERTO MELO SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): HANS WEBERLING SOARES - OAB/SE 3839
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 09/04/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. ELEIÇÃO DE 2018. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADES RELEVANTES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE CAIXA. FRACIONAMENTO DE GASTO PARA ADEQUAÇÃO AO
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TETO DO PAGAMENTO DE PEQUENO VULTO. JUNTADA PARCIAL DE EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA.
CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. REPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA
AO TESOURO NACIONAL.
PROCESSO 0601589-46.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0601589-46.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
REPRESENTADO: JOSÉ VALDEVAN DE JESUS SANTOS
ADVOGADO DO REPRESENTADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173
REPRESENTADO: EVILÁZIO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: MÁRCIO CESAR FONTES SILVA - OAB/SE 2767, RODRIGO TORRES
CAMPOS - OAB/SE 5527 e EVALDO FERNANDES CAMPOS - OAB/SE 423B
REPRESENTADA: ELIANA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO
ADVOGADO DA REPRESENTADA: ANTONIO MANUEL DE AMORIM - OAB/SP 252503
DESPACHO
Designo o dia 29 de abril de 2019, às 09h00, na Sala de Audiência deste TRE, para realização de audiência de
instrução no presente feito, com comparecimento, independente de intimação, das testemunhas arroladas pelos
representados (ID 1269718 e ID 1296518), nos termos do art. 22, inc. V, da Lei Complementar nº 64/90.
Determino àSecretaria Judiciária que intime para o referido ato processual as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral, por força do disposto no art. 455, §4º, IV, do CPC.
Aracaju(SE), em 9 de abril de 2019.
JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
RELATORA
PROCESSO 0601262-04.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601262-04.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 JAIRO SANTANA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JAIRO SANTANA DA
SILVA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MANOEL LUIZ DE ANDRADE - OAB/SE 2184
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, CONHECER e
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 09/04/2019
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Não se pode confundir a opinião da Comissão de Análise de Contas Eleitorais
–que serve apenas como recomendação pericial para o juízo –com a própria opinio juris da Relatoria sobre a
questão discutida. 2. Embargos conhecidos e não acolhidos. 3. Manutenção da aprovação, com ressalvas, das
contas prestadas, com imposição de devolução do montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017.
PROCESSO 0600883-63.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600883-63.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 LOURINALDO LISBOA DE ARAUJO DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) INTERESSADO(S): DENISSON ALVES CURVELO - OAB/SE 7806
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 09/04/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. INCONSISTÊNCIA NO
REGISTRO DAS DOAÇÕES. DIVERGÊNCIAS NO REGISTRO DOS VALORES DOADOS PELOS DOADORES E
PELO PRESTADOR. DIVERGÊNCIA DE PEQUENA MONTA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
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PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. 1. Da
análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017
foram apresentadas corretamente e a presença das falhas apontadas não foram capazes de macular a
regularidade das contas apresentadas, eis que a análise contábil final implementada pelo órgão técnico do
TRE/SE concluiu haver divergências entre informações constantes na presente prestação de contas e dos
doadores, mas que tal irregularidade não compromete a análise das contas. 2. Para fins de aplicação do princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos processos de prestação de contas, a gravidade da falha
tem relevância para a aferição da questão, mas outras circunstâncias podem ser ponderadas pelo julgador no
caso concreto, notadamente se o vício, em termos percentuais ou absolutos, se mostra efetivamente expressivo.
Precedente: AgR-AI 211-33, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 19.8.2014. 3. Contas aprovadas
com ressalvas.
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