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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 346/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, XLIX, do Regimento Interno;
Considerando o disposto na Resolução TSE 23.417/2014;
Considerando o término dos biênios da Juíza-Membro DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA e da Juíza Eleitoral
ELBE MARIA FRANCO DO PRADO CARVALHO;
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a composição do Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe, o qual passa a ter os seguintes integrantes:
I - Juíza-Membro: ÁUREA CORUMBA DE SANTANA;
II - Juiz Eleitoral: ANTÔNIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE;
III - Diretor-Geral: RUBENS LISBOA MACIEL FILHO;
IV - Secretário Judiciário: MARCOS VINÍCIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA;
V - Secretário de Tecnologia da Informação: JOSÉ CARVALHO PEIXOTO;
VI - Representante da Corregedoria Regional Eleitoral: ROSA ANGÉLICA ALMEIDA RIBERA;
VII - Representante da Procuradoria Regional Eleitoral: CLÉLIO BARRETO CRUZ NOGUEIRA;
VIII - Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Sergipe: MÁRCIO MACEDO CONRADO;
IX - Representante da Defensoria Pública da União em Sergipe: VINÍCIUS FREIRE VINHAS.
Art. 2º. A Presidência do Comitê caberá à Juíza-Membro, nos termos do artigo 34,§ 1º, da Resolução TSE
23.417/2014.
Art.3º. Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aqui designados, em suas faltas, impedimentos e
afastamentos, serão substituídos na forma estabelecida pela Portaria TRE-SE 1217/2017.
Parágrafo único. Os demais integrantes serão substituídos conforme indicação do órgão que representam ou na
forma estabelecida pelos respectivos normativos.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário,
especialmente a Portaria TRE-SE 26/2018.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 14/05/2019 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=14/05/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 15 de maio de 2019.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
PETIÇÃO 17-61.2019.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (COMISSÃO PROVISÓRIA DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
ADVOGADO: Luciano Luis Almeida Silva - OAB: 6045/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
EDITAL 14/2019
De ordem do MM Juiz Eleitoral, Dr. RAPHAEL SILVA REIS, desta 03ª Zona Eleitoral, Aquidabã, Estado de
Sergipe, com lastro no art. 59 da Resolução TSE 23.553/2017, e na forma da lei, etc.
FAZ SABER
que o Partido abaixo elencado apresentou prestação de contas relativa a arrecadação e gastos de recursos em
campanha eleitoral nas Eleições de 2018. Informamos, que a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que
se refere o inciso I, caput, do art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, bem como os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE, na Internet. Cientificamos, ainda, que nos termos do art. 106
desta Resolução, os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados por qualquer
interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo pelos respectivos custos de
reprodução e pela utilização que deles fizer, desde que as consultas sejam realizadas de forma que não obstruam
os trabalhos de análise ou o julgamento das respectivas contas. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será afixado e publicado no local de
costume, bem como no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, podendo qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de três
dias. Dado e passado em Aquidabã/SE, Estado de Sergipe, ao(s) 15 dias do mês de maio de 2019. Eu, Sandra
Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, preparei, conferi e vai subscrito por mim.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO

RESPONSÁVEL
PRESIDENTE – ANTÔNIO CARLOS MOTA
TESOUREIRO – JOSÉ ERIVALDO SANTANA

MUNICÍPIO
GRACCHO
CARDOSO/SE

Nº DO PROCESSO
17-61.2019.6.25.0003

SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório
04ª Zona Eleitoral
Despacho
PETIÇÃO 3-74.2019.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PMN- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ORLANDO BISPO DE LISBOA
INTERESSADO(A): TESOUREIRA: WALESKA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima - OAB: 6482/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
R.H.
Autorizo a autuação do Processo na classe Petição.
Apense-se o Processo de Prestação das Contas (Eleições Gerais 2018) da agremiação municipal ao processo em
epígrafe.
Certifique-se e prossiga o feito nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
Boquim, 15 de maio de 2019.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
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Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 316/2019 - RAES DEFERIDOS - 04ª ZE
O Excelentíssimo Senhor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz Eleitoral da 04ª Zona, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, com prazo de 05 (cinco) dias para fins de impugnação interposta
pelo eleitor e prazo de 10 (dez) dias para impugnação de qualquer delegado de partido político, contados a partir
da presente publicação, virem ou dele tiverem conhecimento, que foram DEFERIDOS e enviados para
processamento os requerimentos de Alistamentos, Revisões e Transferências Eleitorais constantes no(s) lote(s)
de n.º(s) 08/2019 em conformidade com a Resolução do TSE 21.538/2003. As respectivas relações estão afixadas
no Cartório Eleitoral da 4ªZE. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi feito o presente
edital, com cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade de Boquim/SE, em 15 de maio de 2019. Eu,________(Maria Lívia de Oliveira Góis Souza), Chefe do
Cartório Eleitoral , preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da Portaria n.03/2015/4ª
Zona Eleitoral, vai subscrito pela Chefe de Cartório.
Maria Lívia de Oliveira Góis Souza
Chefe de Cartório Eleitoral
05ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 13-18.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - MALHADA DOS BOIS - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ÓRGÃO DEFINITIVO DE MALHADA DOS BOIS SE)
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
INTERESSADO(A): PAULO VIEIRA DA SILVA, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): JOSE GOMES PANTA, TESOUREIRO(A)
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
ATO ORDINATÓRIO Portaria 2, de 11 de novembro de 2015, do Cartório Eleitoral da 5ª Zona
Autorizado pelo inciso XII do art. 4º, Portaria supra, com fulcro no art. 70, da resolução TSE 23.553/2017, este
Cartório Eleitoral INTIMA as Partes interessadas em epígrafe, na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), Luiz Gustavo
Costa de Oliveira da Silva - OAB/SE 6.768, para, em até 3 (três) dias, conforme art. 56, II, `a¿ da resolução supra
citada:
A) apresentar extratos do período compreendido entre 01/07/2018 até 31/12/2018 da conta bancária do Banco
Banese, Agência 52, Conta nº 31006061;
B) Informar qual(ais) o(s) serviço(s) prestado(s) relacionado(s) como despesa(s) estimada(s) em dinheiro (ficha
P130004317SE3777519);
C) Quais os pagamentos realizados no dia 18/12/2018 por meio dos cheques de nº 0047051 e 0047052, conforme
consulta no sistema SPCA_Web do TRE-SE;
D) Qual a conta aberta pelo partido para receber os recursos oriundos das eleições de 2018.
Dados detalhados disponíveis para serem acessados no endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/sadJudSadpPush/pesquisa.jsp ou ainda no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
(www.tre-se.jus.br), através do serviço "Acompanhamento processual Push".
Capela/SE, 11 de maio de 2019.
Luiz Renato Lima Bitencourt
Chefe do Cartório Eleitoral da 5ª ZE
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).
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09ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 17-77.2018.6.25.0009
ORIGEM: SERGIPE - ITABAIANA - 9ª ZONA ELEITORAL (ITABAIANA)
DR. HERVAL MARCIO SILVEIRA VIEIRA
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
RÉU: CLAUDEMIR VALENÇA DOS SANTOS
ADVOGADO: Gustavo Américo Máximo Santana Costa - OAB: 4100/SE
ADVOGADO: Karlos Kleiton dos Santos - OAB: 10647/SE
RESUMO: JUIZADO ESPECIAL PENAL - Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando que a denúncia de fls. 02/03 preenche os requisitos previstos no do art. 41 do Código de Processo
Penal e não incide em nenhuma das causas de rejeição contidas no art. 43 e 395 do mesmo repositório legal,
recebo-a e, considerando a já apresentação de defesa prévia por parte do demandado, designo audiência de
instrução para o dia 05/06/2019, às 12:00 horas.
Intimações necessárias.
Itabaiana, Sergipe, 30 de abril de 2019
Herval Márcio Silveira Vieira
Juiz Eleitoral
12ª Zona Eleitoral
Decisão
AÇÃO PENAL 600224-54.2018.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - LAGARTO - 12ª ZONA ELEITORAL (LAGARTO)
AUTOR(A): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
RÉU: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Utilização de
Veículos e Embarcações Públicas em Campanha Eleitoral - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Falsidade
Ideológica
DESPACHO/DECISÃO:
Na data de hoje, o advogado o réu, o ser. Fabiano Feitosa, às 8:05h formulou pedido de adiamento da audiência
aprazada para data de amanha, justificando seu pedido no fato de que tem viagem marcada para a mesma data,
com passagem comprada em momento anterior e no fato de estar o réu, por razões de saúde, impedido de
comparecer.
Ocorre que, viagem do Causídico não é causa elencada como as que justifiquem o adiamento de audiência, não
podendo o juízo ficar refém dos seus compromissos, notadamente quando deixa para comunicar o fato, com
apenas 25h de antecedência, inviabilizando assim, a adoção de quaisquer medidas que permitam o regular
tramitar do feito, em especial a expedição de cartas precatórias, requisições e até mesmo intimação por diário do
próprio advogado, já que o prazo de envio de matéria para o diário, deve ser encaminhada no dia anterior.
Já no que diz respeito ao problema de saúde do Senhor José Valmir Monteiro, não descura esta Magistrada dos
transtornos que vem passando o réu, mas tal como consignado pelo Médico que o atende "fica desaconselhado
deslocamento" não estando este Impossibilitado.
Porém, trata-se de delito eleitoral cujo réu encontra-se preso por outro motivo, devendo essa magistrada preservar
a sua defesa material.
Sendo assim, redesigno o ato para o dia 29/05/2019, às 9H, devendo o réu e seu causídico serem intimados a
comparecer ao ato.
Para o caso de o Sr. Advogado não conseguir conciliar seus deslocamentos para outros Estados e suas pautas de
audiência, com a nova data aprazada, e não consiga se fazer presente ao ato, determino, de modo a garantir o
regular andamento do feito sem prejuízo a defesa do réu, seja este intimado no local onde se encontra recolhido,
dando-lhe ciência do adiamento do ato solene , bem assim oportunizando-lhe a indicação de novo causídico, ainda
que apenas para o ato solene aprazado para o dia 29/05, isso para o caso, repita-se, de seu representante não
poder se fazer presente, sendo-lhe nomeado defensor dativo, no caso de silêncio, a sua custa.
Intimações necessárias.
Carolina Valadares Bitencourt
JUÍZA ELEITORAL
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Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016)
14ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 312/2019 - LISTA DE REQUERIMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O(A) senhor(a) Cristiano Rodrigues de Melo, chefe de cartório, de ordem do(a) excelentíssimo(a) senhor(a)
Roberto Flávio Conrado de Almeida, Juiz(a) da 14ª Zona Eleitoral de Sergipe, nos termos da Portaria nº 01/2016,
na forma da Lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
A todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, cujo prazo para recurso é de 10(dez) dias,
de acordo com o art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução/TSE nº 21.538/03, contados a partir da presente
publicação, que foram DEFERIDOS e enviados para processamento os Requerimentos de Alistamentos,
Transferências, Revisões e 2ª Vias constantes do Lote nº 0009/2019, em conformidade com a referida Resolução.
As respectivas relações estão afixadas no Cartório Eleitoral da 14ª Zona, com sede em Maruim/SE, situado na
Rua Álvaro Garcez, 485, Boa Hora, CEP 49.770-000. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente Edital, sendo enviado para publicação no Diário de Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral em Sergipe, e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade
de Maruim/SE, ao décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezenove (14/05/2019). Eu, Elissandra Santos
Soares, chefe de cartório em Substituição, que abaixo subscrevo, preparei e digitei o presente edital.
15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 015/2018
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza Eleitoral Substituta da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o
Tesoureiro do Diretório Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS) de PACATUBA/SE, o
Sr. Robson Moura Travassos, foram declaradas não prestadas as contas do Partido – Exercício 2016, cuja parte
dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art.
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 14 de fevereiro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 14 de maio de 2019. Eu, ________________, (Alan Peixoto Daniel de Lucena) Chefe de
Cartório Eleitoral, digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 500-27.2016.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - SÃO MIGUEL DO ALEIXO - 17ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA)
DR. KARLOS MAX ARAÚJO ALVES
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AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RÉU: COSMERINO DE FREITAS
ADVOGADO: José Valter Santana da Silva - OAB: 8676/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Violência ou
Grave Ameaça Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos teros do art. 81, §3º, da Lei n.º 9.099/95, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se o presente feito de ocorrência de fato delituoso considerado de menor potencial ofensivo, cuja ação penal
é de iniciativa pública incondicionada.
Pelo compulsar dos autos, percebo que o suposto autor do fato cumpriu todas as exigências da suspensão
condicional do processo.
In fine, o Ministério Público manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade, tenda em vista o integral
cumprimento da medida.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, declaro EXTINTA a punibilidade do autor do fato,
pelo cumprimento integral do "sursis processual", conforme as condições estabelecidas na Audiência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nossa Senhora da Glória/SE, 14 de maio de 2019.
FABRIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
Juíza Eleitoral em substituição na 17ª Zona
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).
18ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 440-78.2016.6.25.0018
(PROTOCOLO: 38.531/2016)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE – PORTO DA FOLHA – 18ª ZONA ELEITORAL
JUIZ(A): ALEX CAETANO DE OLIVEIRA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INVESTIGADO(S): MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
ADVOGADO: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA, OAB: 7297/SE
FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO
ADVOGADO: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA, OAB: 7297/SE
GERALDO CAMPOS TEIXEIRA
ADVOGADO: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA, OAB: 7297/SE
DESPACHO R.h. Considerando a manifestação do Ministério Público Eleitoral retro, proceda-se ao Cartório a
manifestação das partes sobre a desistência apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a resposta, ou
decorrido o prazo, venha-me conclusos os autos. Porto da Folha, 14 de maio de 2019. HAROLDO LUIZ RIGO DA
SILVA Juiz Eleitoral - 18ª ZE
PRESTAÇÕES DE CONTAS 10-24.2019.6.25.0018, 13-76.2019.6.25.0018 E 11-09.2019.6.25.0018 - CLASSE 23
SERGIPE – 18ª ZONA ELEITORAL
JUIZ(A): HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
INTERESSADO(S): PT, PMN e MDB, TODOS DE PORTO DA FOLHA/SE
D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consonância com o disposto pelo art. 32 da Lei Nº 9.096/95, os partidos estão
obrigados a enviar, anualmente, em todos os seus níveis de direção, até o dia 30 de abril do ano seguinte,
prestação de contas relativa ao exercício findo. O órgão partidário municipal em tela, tendo deixado de cumprir
com a referida obrigação, foi devidamente notificado pelo cartório, nos termos do art. 30, I da Res. TSE
23.546/2017, para que suprisse a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Com o escoamento, in albis, do
prazo concedido para a manifestação do prestador, o cartório providenciou o encaminhamento, a este juízo, da
informação de fl. 02, pontuando que persiste a inadimplência. Deste modo, nos termos do art. 30, III, a da Res.
TSE 23.546/2017, DETERMINO a imediata suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão
inadimplente em comento pelo tempo em que perdurar a omissão, devendo ser realizado o correspondente
registro no SICO. PROVIDENCIE, ainda, o cartório: 1. A autuação da informação de fl. 02 na classe processual
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de Prestação de Contas em nome do órgão partidário; 2.
A comunicação aos diretórios nacional e estadual
do partido acerca da sanção relativa à suspensão das cotas do Fundo Partidário; 3.
A juntada aos autos dos
extratos bancários que tenham sido, eventualmente, remetidos à Justiça Eleitoral por instituição financeira que
mantenha conta bancária pertencente ao órgão inadimplente (art. 6º, §2º da Res. TSE 23.546/2017); 4.
A
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos demais órgãos da Justiça Eleitoral e através do
Sistema de Prestações de Contas Anuais – SPCA sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; 5.
A oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de
5 (cinco) dias; 6.
A abertura de vista ao(s) interessado(s) para que se manifeste(m) sobre as informações e
documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias. Solicitadas diligências ou nada mais havendo,
venham-me conclusos. P.R.I.
Porto da Folha (SE), 08 de maio de 2019.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12-91.2019.6.25.0018 - CLASSE 23
SERGIPE – 18ª ZONA ELEITORAL
JUIZ(A): HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
INTERESSADO(S): PSC DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE
D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consonância com o disposto pelo art. 32 da Lei Nº 9.096/95, os partidos estão
obrigados a enviar, anualmente, em todos os seus níveis de direção, até o dia 30 de abril do ano seguinte,
prestação de contas relativa ao exercício findo. O órgão partidário municipal em tela, tendo deixado de cumprir
com a referida obrigação, foi devidamente notificado pelo cartório, nos termos do art. 30, I da Res. TSE
23.546/2017, para que suprisse a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Com o escoamento, in albis, do
prazo concedido para a manifestação do prestador, o cartório providenciou o encaminhamento, a este juízo, da
informação de fl. 02, pontuando que persiste a inadimplência. Deste modo, nos termos do art. 30, III, a da Res.
TSE 23.546/2017, DETERMINO a imediata suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão
inadimplente em comento pelo tempo em que perdurar a omissão, devendo ser realizado o correspondente
registro no SICO. PROVIDENCIE, ainda, o cartório: 1. A autuação da informação de fl. 02 na classe processual
de Prestação de Contas em nome do órgão partidário; 2.
A comunicação aos diretórios nacional e estadual
do partido acerca da sanção relativa à suspensão das cotas do Fundo Partidário; 3.
A juntada aos autos dos
extratos bancários que tenham sido, eventualmente, remetidos à Justiça Eleitoral por instituição financeira que
mantenha conta bancária pertencente ao órgão inadimplente (art. 6º, §2º da Res. TSE 23.546/2017); 4.
A
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos demais órgãos da Justiça Eleitoral e através do
Sistema de Prestações de Contas Anuais – SPCA sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; 5.
A oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de
5 (cinco) dias; 6.
A abertura de vista ao(s) interessado(s) para que se manifeste(m) sobre as informações e
documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias. Solicitadas diligências ou nada mais havendo,
venham-me conclusos. P.R.I.
Porto da Folha (SE), 14 de maio de 2019.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
Portaria
PORTARIA 002/2019
O Doutor Haroldo Luiz Rigo da Silva, Juiz titular da 18ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, dispõe
sobre a dispensa de cópias de documentos nas operações de RAEs - Requerimento de Alistamento
Eleitoral,CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 21.538/2003, que dispõe do alistamento e serviços eleitorais
mediante processamento eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a
manutenção do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado;CONSIDERANDO o
atendimento ao eleitor pela identificação de dados biométricos, disposto na Resolução TSE nº 23.440/2015, que
disciplina os procedimentos para realização da atualização ordinária do cadastro eleitoral, com a implementação
de nova sistemática de identificação do eleitor, mediante incorporação de dados biométricos;CONSIDERANDO o
Provimento de nº 1/2019 da CRE/SE, que regulamenta o disposto na Lei nº 13.726/2018, que promove a
racionalização dos atos e procedimentos administrativos;RESOLVE:Art. 1º Na habilitação do eleitor para
alistamento, transferência e revisão de dados, a prova de identidade e de domicílio eleitoral será realizada
mediante apresentação dos documentos originais, dispensando-se a retenção de cópias de documentos do eleitor,
salvo se indispensáveis à instrução dos requerimentos sobre os quais haja dúvida a respeito dos requisitos legais
para a operação.Art. 2º A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor, mediante apresentação
dos documentos especificados na resolução TSE nº 21.538/2003, conforme a operação de RAE requerida.Art. 3º
A comprovação de domicílio eleitoral poderá ser feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser o
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eleitor residente ou ter vínculo, profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a residência
exigida.Paragrafo único: A aferição do vínculo profissional, patrimonial ou comunitário será feita pelo Chefe de
Cartório.Art. 4º A prova de domicílio residencial será feita mediante apresentação de contas de luz, água ou
telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência, estes deverão ter sido, respectivamente, emitidos ou
expedidos nos 3 (três) meses anteriores ao preenchimento do RAE.§ 1º Na hipótese de um dos comprovantes
destacados no cáput deste artigo não estar nome do pretenso eleitor, deve o atendente do Cartório proceder:a)
verificar se o requerente é natural da cidade na qual pleiteia alistar-se ou transferir seu título;b) verificar se um dos
comprovantes está em nome dos Pais;c) Verificar se um dos Pais possui domicílio na cidade ou é e natural da
cidade na qual pleiteia-se alistar ou transferir seu título.§ 2º Atendidos qualquer um dos itens do paragrafo §1º
supra, e não restando duvidas acerca do vínculo do requerente, deve o atendente proceder a operação RAE;Art.
5º Subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado ou ocorrendo a
impossibilidade de verificação do vínculo de que trata o art. 4º, fica determinado que o Cartório Eleitoral deve
habilitar o requerimento no Sistema ELO e, ex-offício, converter o RAE em diligência, para verificação in
loco.Parágrafo único: O Cartório comunica ao eleitor, que o RAE será colocado em diligência e solicita do
requerente, cópia do documento de identificação e do comprovante de residência apresentado, para instrução do
procedimento.Art. 6º A conferência do RAE será feita logo após a impressão do Título e antes de entregá-lo ao
eleitor, por outro servidor, designado pelo Chefe de Cartório, mediante verificação do documento original
apresentado.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto da folha/SE, 14 de maio de 2019.
Haroldo Luiz Rigo
Eleitoral da 18ª Zona
19ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 142-15.2018.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - PROPRIÁ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JAPOATÃ/SE)
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
INTERESSADO(A): MARIA ESTELA GUIMARÃES SANTOS, Presidente
INTERESSADO(A): MARIA BEATRIZ SILVA CALDAS, Tesoureiro
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal da República- PR, município de Japoatã/SE, apresentou intempestivamente a Prestação de
Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
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pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Propriá/SE, 09 de maio de 2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral - 19ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 152-30.2016.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - PROPRIÁ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): MARCOS ANTONIO GRAÇA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Eleições - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016 - Eleição Proporcional
DESPACHO
R. hoje
Dê-se vista dos autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral, em cumprimento ao art. 74 da Resolução
TSE nº 23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 4º), podendo extrair as cópias necessárias às providências que entender cabíveis.
Após o retorno dos autos, cumpra o determinado no despacho de fls 280, itens I, III a e b
P. R. I.
Propriá/SE, 15 de maio de 2019.
Evilásio Correia de Araújo Filho
Juiz Eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 314-2019 - RAE
Edital 314/2019 - 21ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE, Juiz Eleitoral da 21ª Zona
Eleitoral do Município de São Cristóvão/SE, conforme Portaria nº 01/2016 deste juízo, no uso de suas atribuições
legais.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO (anexa), que contém os nomes e
os números das inscrições dos eleitores que REQUERERAM, ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e
SEGUNDA VIA, nesta Zona Eleitoral e que ficará disponível no Cartório para consulta por força da Resolução
TSE nº 21.538/03 pelo tempo que determina a legislação. Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos
políticos e cidadãos de modo geral ciêntificados de que houve, no período de 01/05/2019 a 14/05/2019, 127
(centro vinte e sete) requerimentos, pertencentes ao(s) lote(s) 009/2019, DEFERIDOS, nos termos dos artigos 45,
§ 6º e 57, § 2º do Código Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, o Excelentíssimo Juiz Eleitoral determinou que fosse feito o presente
EDITAL, que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de São
Cristóvão/SE, ao(s) 15 dia(s) do mês de maio de 2019. Eu, Antonio Sergio Santos de Andrade, Chefe de Cartório,
que abaixo subscrevo, preparei, conferi o presente Edital.
29ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 29-94.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) – Direção Municipal em Carira
ADVOGADO: JOHN PRADO DONALD – OAB/SE 2.659
INTERESSADO: DIOGO MENEZES MACHADO, Presidente
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ADVOGADO: JOHN PRADO DONALD – OAB/SE 2.659
INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO DUTRA, Tesoureiro
ADVOGADO: JOHN PRADO DONALD – OAB/SE 2.659
Vistos etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício de 2018, apresentada
pela Direção Municipal em Carira/SE do Partido Social Democrático (PSD).
À fl. 09, Edital fazendo saber que a Direção Municipal em Carira/SE do Partido Social Democrático (PSD)
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2018.
À fl. 11, 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, juntada do relatório extraído do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), especificamente, o
relatório “extrato bancário”, não tendo havido lançamentos para a conta bancária da Direção Municipal em Carira
do Partido Social Democrático (PSD) no exercício de 2018.
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 2018, 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 2018, considerando-se, para
todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, tendo em vista a inexistência 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 2018,
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 Carira/SE do
Partido Social Democrático (PSD), referentes ao exercício financeiro de 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, 15 de maio de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 33-34.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) – Direção Municipal em Carira
INTERESSADO: JODEAN DE JESUS ANDRADE, Presidente
INTERESSADO: DAVI MENEZES COSTA, Tesoureiro
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Trata-se da não apresentação de prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos,
relativa ao exercício financeiro de 2018, por parte da Direção Municipal em Carira do Partido da República (PR).
Às fls. 05/06, 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 Carira do Partido da República (PR).
Certificou-se, à fl. 07, 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 2018, não obstante terem sido notificados o
presidente e o tesoureiro da direção municipal do partido.
Certificou-se, também, à fl. 07, que, em cumprimento ao disposto a alínea “b” do inciso IV do artigo 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve, no exercício de 2018, emissão de recibos de doação nem registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao respectivo órgão de direção municipal.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral, atuante nesta 29ª Zona Eleitoral, em parecer à fl. 08,
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 Carira do Partido da República (PR)
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 Carira do Partido da República (PR), referentes ao exercício
financeiro de 2018.
Por conseguinte, enquanto não regularizada a prestação de contas, atinentes ao exercício financeiro de 2018, 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.
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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, 15 de maio de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 27-27.2019.6.25.0029 - CLASSE 23
INTERESSADO: PODEMOS (PODEMOS) – Direção Municipal em Carira
INTERESSADO: FÁGNO DE LIMA, Presidente
INTERESSADO: JOSÉ ARNALDO DE LIMA SANTANA, Tesoureiro
Trata-se da não apresentação de prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos,
relativa ao exercício financeiro de 2017, por parte da Direção Municipal em Carira do Podemos (PODE).
Às fls. 07/08, 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 Carira do Podemos (PODE).
Certificou-se, à fl. 09, 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.
Certificou-se, também, à fl. 09, que, em cumprimento ao disposto a 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.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral, atuante nesta 29ª Zona Eleitoral, em parecer à fl. 10,
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 Carira do Podemos (PODE) 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:
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“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 Carira do Podemos (PODE), 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, 15 de maio de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
Edital
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-14.2018.6.25.0030
Protocolo SADP 1.258/2018
Partido Político: Solidariedade – SD (Diretório Municipal de Tomar do Geru/SE)
Advogado: Georje Soares Clementino (OAB/SE 4341)
Presidente: Pedro Silva Costa Filho
Tesoureiro(a): Maria Edna Lima Santos
Ref.: Exercício Financeiro 2016
EDITAL 5/2019
O Cartório da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, autorizado pela Portaria nº 392, de 20 de abril de 2017, deste Juízo
Eleitoral,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, para os fins do
estabelecido no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95 e artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
encontram-se disponíveis neste Cartório Eleitoral a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial que compõem as Prestações de Contas, referentes ao exercício de 2016, apresentadas pelos partidos
abaixo relacionados:
PARTIDO
POLÍTICO
Solidariedade SD

DIRETÓRIO
MUNICIPAL
Tomar do
Geru/SE

AUTOS

PROTOCOLO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PC 1714.2018.6.25.0030

1.258/2018

Pedro Silva Costa
Filho

Maria Edna Lima
Santos

Mediante prévia identificação, qualquer interessado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
do presente Edital, examinar e obter cópias dos respectivos autos, devendo, para tanto, arcar com os custos de
reprografia.
Dado e passado nesta Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, aos quinze dias do mês de maio de 2019. Eu,
Carlos Jorge Leite de Carvalho, Chefe de Cartório, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
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Carlos Jorge Leite de Carvalho
Chefe do Cartório Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 306/2019 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Antônio de Novais Magalhães, Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que DEFERIU os
Requerimentos de Alistamento, Revisão, Segunda Via e Transferência Eleitoral constantes do(s) Lote(s)
0016/2019 consoante listagem(ns) publicada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo prazo para recurso é de 10
(dez) dias, de acordo com os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, contados a partir da
presente publicação. Dentre estes eleitores, os que tiveram seus requerimentos indeferidos, constam de Edital de
Indeferimento específico.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no
local público de costume. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, aos
treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove. Eu, (______), Valéria Maria dos Santos, Chefe de Cartório, que
preparei e digitei o presente edital, que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE NOVAIS MAGALHAES, Juiz Eleitoral, em
14/05/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://apps.trese.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0informando o código
verificador 0694660 e o código CRC 0839E2A0.
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11-92.2018.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE)
ADVOGADO: Jair Oliveira Júnior - OAB: 7808/SE
INTERESSADO(A): BARBARA CESAR TORRES SILVA E LISANIAS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR,
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de
Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao despacho proferido à fl.12 dos autos da PC n.º 11-92.2018.6.25.0034, o Cartório da 34ª Zona
Eleitoral, INTIMA o(a) diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de
Nossa Senhora do Socorro/Se, através de seu representante legal, para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se
acerca do relatório de exame anexado aos autos, apresentando esclarecimentos e/ou documentos ausentes, sob
pena de prosseguimento do feito no estado em que se encontra. O inteiro teor/conteúdo do relatório poderá ser
acessado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através do serviço de consulta
processual.
Nossa Senhora do Socorro/SE, em 14 de maio de 2019.
Valéria Maria dos Santos
Chefe do Cartório Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600002-52.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0600002-52.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): FABIO CORDEIRO DE LIMA
REPRESENTANTE(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
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Advogado do(a) REPRESENTANTE(S):
REPRESENTADO(S): JOSE VALDEVAN DE JESUS SANTOS, EVILAZIO RIBEIRO DA CRUZ, MELQUIADES
HONORATO, KARINA DOS SANTOS LIBERAL, RAFAEL MENEGUESSO LIMA, JOSE RANULFO DOS
SANTOS, LAIS KELLY CONCEICAO SANTOS, ISAAC CLAYTON BATISTA, JILVAN CONCEICAO LEAO,
JOALDO RODRIGUES SANTOS GOES, JOAO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767, EVALDO FERNANDES
CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): FAUSTO GOES LEITE JUNIOR - SE2525
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767, EVALDO FERNANDES
CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA - SE3502
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): CLEITON SOUZA SANTOS - SE5925
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): CLEITON SOUZA SANTOS - SE5925
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): CLEITON SOUZA SANTOS - SE5925
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767, EVALDO FERNANDES
CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527
DESPACHO / DECISÃO
DESPACHO
DECLINO DA COMPETÊNCIA, neste feito, em razão da conexão da presente Representação e a AIJE nº
0601585-09.2018.6.25.0000 que ora tramita na Corregedoria Regional Eleitoral desta Corte, juízo prevento, para
que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto, em cumprimento ao art. 96-B, da Lei n. 9.504/97.
Aracaju(SE), em 9 de maio de 2019.
JUIZ FABIO CORDEIRO DE LIMA
RELATOR
PROCESSO 0601088-92.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601088-92.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL,
FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO
Advogados do(a) INTERESSADO(S): MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO - OAB/SE 2725,
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - OAB/SE 2365, DANILO GURJAO MACHADO - OAB/SE 5553, JEAN FILIPE
MELO BARRETO - OAB/SE 6076, MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS - OAB/SE 11538, RODRIGO
CASTELLI - OAB/SP152431
DESPACHO / DECISÃO
"Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Fábio Henrique Santana de Carvalho (ID 1706468), devidamente
representado, em face de decisão desta egrégia Corte, consubstanciada no Acórdão (ID 761218), da relatoria do
ilustre Desembargador Diógenes Barreto, que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do recorrente,
candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018.
Opostos Embargos Declaratórios (ID 853768), estes foram conhecidos e acolhidos, porém sem efeitos
modificativos, segundo se observa do Acórdão (ID 1508518).
Insurgiu-se o recorrente alegando violação aos artigos 30 da Lei nº 9.504/97 e 77 da Resolução 23.553/18, por
entender que a irregularidade apontada, ainda que representando um percentual relevante (31,63%), não
compromete a confiabilidade dos documentos apresentados.
Aduziu que o acórdão combatido rejeitou as suas contas sob o argumento de omissão de despesa na prestação
de contas no montante de R$ 7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais) e realização de despesa antes da
abertura de conta bancária no valor de R$ 147.416,00 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e dezesseis
reais).
Esclareceu o recorrente que não houve realização de despesa antes da abertura da conta bancária e que, na
verdade, o que ocorreu foi a assinatura de contratos, sem a efetivação do pagamento.
Sustentou que não houve trânsito de recurso ou pagamento realizado antes da abertura da conta e que o único
ato praticado foi meramente contratual, o que, na sua ótica, não precisa da existência de conta para ser praticado.
Ponderou que a contratação, devidamente documentada por meio de instrumento próprio, não pode, a seu ver, ter
a sua credibilidade ou confiabilidade comprometida em razão da ausência de conta bancária.
Asseverou que não há irregularidade quanto aos recibos que seja capaz de acarretar rejeição das contas uma vez
que todos os pagamentos foram realizados com cheques nominais e depositados nas contas específicas dos
beneficiários.
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Ademais, afirmou que as despesas tidas por omitidas na verdade foram despesas realizadas pelo Partido
Democrático Trabalhista –PDT e não pelo candidato recorrente.
Alegou ainda que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda equivocou-se ao emitir as notas fiscais dos
serviços prestados a terceiros em nome do recorrente, e que tal erro fora devidamente comprovado mediante
declaração fornecida pela empresa “Innuve Comunicação Digital Ltda”.
Ressaltou que não pretende o revolvimento de prova e sim a sua revaloração jurídica.
Por fim, requereu o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, no sentido de aprovar as contas de campanha do candidato recorrente.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o Recurso Especial e demonstrada a capacidade postulatória do insurgente, passo ao exame dos
pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com o artigo 276, inciso I, alínea “a”, do
Código Eleitoral1 e art. 121, §4°, inciso I, da Constituição Federal2.
Procederei ao exame acerca do preenchimento do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja, arguição de
ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente ofensa aos artigos 30 da Lei nº 9.504/97 e 77 da Resolução 23.553/18, os quais passo a
transcrever, in verbis:
Lei nº 9.504/97
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I –pela aprovação, quando estiverem regulares;
II –pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III –pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV –pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.”
Resolução 23.553/2017
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta
resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): I pela aprovação, quando estiverem regulares; II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não
lhes comprometam a regularidade; III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade; IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
Conforme relatado, sustentou vilipêndio às normas acima por entender que a irregularidade apontada, ainda que
representando um percentual relevante (31,63%), não compromete a confiabilidade da sua prestação de contas.
Enfim, defendeu que inexiste nos autos qualquer falha que tenha o condão de macular a confiabilidade das contas
do recorrente razão pela qual as mesmas devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas.
Dessa forma, observa-se que o recorrente indicou ofensa a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza àsua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral :
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)”1
“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe àparte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão recorrido,
por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso em
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comento quanto àsuposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)”2
Assentada a admissibilidade do presente Recurso Especial, saliento, por oportuno que a procedência ou não das
razões que levaram o recorrente a defender a tese de violação a dispositivo expresso de lei será objeto de
provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise de mérito do presente RESPE, caso
entenda preenchido o requisito de admissibilidade recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de
caráter definitivo).
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente àarguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO AO RESPE
interposto, devendo-se intimar o Ministério Público Eleitoral para tomar conhecimento da interposição do presente
recurso.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju (SE), em 8 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE DO TRE/SE"
PROCESSO 0600084-83.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO 0600084-83.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
REQUERENTE(S): EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO
Advogados do(a) REQUERENTE(S): ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB/SE 6237, MARLUCE SANTANA
DE CARVALHO FREITAS - OAB/SE 9947
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em DEFERIR O
PEDIDO
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PETIÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CARGO . DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTER CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS CONTAS. ADEQUAÇÃO ÀNORMA REGENTE. PEDIDO
DEFERIDO. 1. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas (Súmula 42/TSE). 2. Embora a nova prestação de contas tenha por objetivo
regularizar o cadastro eleitoral, ela será submetida a exame técnico para verificar eventual existência de recursos
de fonte vedada, de origem não identificada ou irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário. 3.
Na hipótese, realizado o exame técnico da documentação acostada pelo candidato, constatou-se a inexistência de
recursos considerados de origem não identificada, oriundos de fontes vedadas ou provenientes do Fundo
Partidário. 4. Deferimento do pedido de regularização da situação cadastral do requerente, candidato ao cargo
deputado estadual nas eleições de 2014, para possibilitar a obtenção imediata de certidão de quitação eleitoral,
tendo em vista que já ultrapassado o término do curso do mandato ao qual concorreu.
PROCESSO 0600102-07.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600102-07.2019.6.25.0000
ORIGEM: Lagarto - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JUÍZO DA 012 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): DANILLO SIQUEIRA RAMOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RENOVAÇÃO.
REQUISIÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
OFICIAL
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.
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1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600109-96.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600109-96.2019.6.25.0000
ORIGEM: Propriá - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 019 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): JOSE EDSON CARVALHO SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO. RENOVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL.
QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES
LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600077-91.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600077-91.2019.6.25.0000
ORIGEM: Itaporanga d'Ajuda - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 031 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): JAIRA ALVES DA SILVA
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DAS
ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da requisição da servidora.
PROCESSO 0600099-52.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600099-52.2019.6.25.0000
ORIGEM: Lagarto - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 012 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): JOSEFA SUELY DOS REIS FONTES
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ATENDENTE. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.
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1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
PROCESSO 0601016-08.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601016-08.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): VALFRAN RIBEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - OAB/SE 3131, PAULO
ERNANI DE MENEZES OAB/SE 1686
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 01/04/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
IMPROPRIEDADE QUE NÃO COMPROMETE A CONFIABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
PROCESSO 0600107-29.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600107-29.2019.6.25.0000
ORIGEM: Estância - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JUÍZO DA 006 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): MARCELO BARRETO SOBRAL
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER
ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL.
QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES
LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600214-10.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600214-10.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): FABIO CORDEIRO DE LIMA
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
LITISCONSORTE(S): JOAO PAES DA COSTA, WALTER ALVES CASEMIRO, SAULO VIEIRA ANDRADE, YGO
AQUINO DE OLIVEIRA, INDIGLEIDE DOS SANTOS BRITO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LUCAS DANILLO FONTES DOS SANTOS - SE9355
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DECLARAR NÃO
PRESTADAS AS CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL. CONTAS
NÃO APRESENTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ARTIGO 46, INCISO IV, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO TSE. N°
23.546/2017. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
1. Constatada a inércia do partido em apresentar as suas contas finais do exercício financeiro de 2017, como
também de constituir advogado para a sua defesa, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a
imposição das sanções previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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PROCESSO 0601257-79.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601257-79.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 ALEXSANDRA SILVA SANTOS DE MELO DEPUTADO FEDERAL,
ALEXSANDRA SILVA SANTOS DE MELO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - SE11309
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 24/04/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITA.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONFIGURAÇÃO. REGISTRO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALEGADO
DOADOR. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITA E DE DESPESA FINANCEIRA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO DAS CONTAS
BANCÁRIAS. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE E REGULARIDADE DAS CONTAS. EMBARAÇO
ÀFISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. A falta de confirmação, pelo
diretório nacional do partido, de doação registrada na prestação de contas como proveniente daquele órgão
central, implica a caracterização de recebimento de recurso de origem não identificada, o que configura
irregularidade grave, prejudica a confiabilidade das contas e impõe o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 34 da Res. TSE 23.553/2017. Precedentes. 2. Constatada a omissão de receita e de despesa
financeiras, o recebimento de recurso de origem não identificada e a falta de informação sobre as contas abertas
para a campanha, impõe-se o reconhecimento da falta de confiabilidade e de regularidade das contas;
irregularidades que, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, induzem a
desaprovação das contas. 3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
PROCESSO 0601034-29.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601034-29.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): FABIO CORDEIRO DE LIMA
INTERESSADO(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DECLARAR NÃO
PRESTADAS AS CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 13/05/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. APRESENTAÇÃO DEFICITÁRIA DE
DOCUMENTAÇÃO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO. 77, IV, ALÍNEAS “B” E “C”, DA RESOLUÇÃO TSE N.º23.553/2017. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS.
1. Constatada a inércia do partido em constituir advogado para a sua defesa, impõe-se o julgamento das contas
como não prestadas, com a imposição das sanções previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
PROCESSO 0601572-10.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0601572-10.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
REPRESENTANTE(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
REPRESENTADO(S): TALYSSON BARBOSA COSTA, VALMIR DOS SANTOS COSTA
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE - OAB/SE 6375, AIDAM SANTOS
SILVA - OAB/SE 10423, FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 14/05/2019
EMENTA:
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REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N.º 9.504/1997.
CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO. INEXISTÊNCIA NO
CASO CONCRETO. PROVA PRODUZIDA INÁBIL A PERMITIR UM JUÍZO MÍNIMO DE CERTEZA ACERCA DA
PRÁTICA DO ILÍCITO ELEITORAL IMPUTADO AOS REPRESENTADOS. 1. “Para caracterização da captação
ilícita de sufrágio, há que se ter provas cabais, conclusivas, da participação do candidato na conduta ilegal, ainda
que de forma indireta, bem como a finalidade de captação vedada de sufrágio, condições essas que, no caso, não
estão patentes” (TSE, Agravo Regimental em Recurso Ordinário n.º 1444/MT, Relator(a) JOAQUIM BENEDITO
BARBOSA GOMES, DJE Data 17/8/2009, p. 25). 2. A inexistência de arcabouço probatório robusto e idôneo
acerca do fato consubstanciador de ilícito eleitoral imputado aos representados não permite a formulação de um
juízo mínimo de certeza necessário para a prolação de um decreto condenatório, daí porque curial sua absolvição.
3. O depoimento do Sr. JOSÉ RIBEIRO DE JESUS no procedimento preparatório do MPE, mostra-se inapto a
gerar um juízo de certeza, porquanto o declarante demonstra não gozar de plena sanidade mental. 4. As demais
testemunhas de acusação demonstraram uma relação de amizade íntima com os representados, o que fragiliza os
seus depoimentos. 5. Improcedência da ação.
Pauta de Julgamentos
INTIMAÇÃO DE PAUTA
CITAÇÃO ATRAVÉS DO MURAL ELETRÔNICO
PARTES:
CITAÇÃO
OBSERVAÇÃO: A cópia da petição inicial e o inteiro teor dos autos digitais do processo em referência pode ser
acessado, por procurador devidamente cadastrado, através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no seguinte endereço eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Técnico/Analista Judiciário da Secretaria Judiciária
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2 - Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
Homepage: www.tre-se.jus.br
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