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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 101-76.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOABY GOMES FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Cristiano César Braga de Aragão Cabral - OAB: 2576/SE
ADVOGADO: Guilherme Nehls Pinheiro - OAB: 9716/SE
ADVOGADO: Maryanna Porto de Carvalho Braga - OAB: 8597/SE
ADVOGADA: Liege Almeida Ribeiro - OAB: 8317/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PARTIDO POLITICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL. ANO 2015. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido da Solidariedade - SD (Diretório Regional/SE), às 1459/1464,
devidamente representado, em face do Acórdão de fls. 1404/1416, da relatoria do Ilustre Juiz Joaby Gomes
Ferreira, que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas da agremiação relativas ao exercício
financeiro de 2015, determinando a devolução ao Erário da quantia de R$ 5.130,80 (cinco mil, cento e trinta reais e
oitenta centavos).
Opostos Embargos de Declaração (fls. 1431/1439), foram estes inicialmente conhecidos e acolhidos, sendo em
seguida prejudicados no mérito em razão de nulidade decorrente de vício de representação, conforme se vê às fls.
1445/1458.
Rechaçou o acórdão combatido alegando violação ao artigo 30 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), por entender
que erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas e que não comprometem o seu
resultado não acarretarão a rejeição das contas.
Aduziu que suas contas foram aprovadas com ressalvas e que foi determinada a devolução ao Erário da quantia
de R$ 5.130,80 (cinco mil, cento e trinta reais e oitenta centavos) referente à não comprovação da utilização da
verba oriunda do fundo partidário.
Sustentou que houve nítida ofensa ao princípio da proporcionalidade uma vez que as contas prestadas foram
aprovadas com ressalvas mesmo a Corte Sergipana reconhecendo que o valor supostamente não comprovado
não comprometeu a confiabilidade e rigidez das contas.
Asseverou que não há que se falar em gastos não comprovados e que todos os pontos destacados no relatório
técnico foram devidamente sanados por meio de documentos anexados aos autos.
Salientou que ao analisar os referidos documentos foram identificadas a origem e a destinação do recurso e que
não houve prejuízo ao Erário, motivo pelo qual não há que se falar em devolução da verba nem tampouco em
aprovação com ressalvas.
Ademais, disse que os relatórios, recibos de táxi, refeição, hotel e passagens aéreas são emitidos em situações
peculiares desenvolvidas pelo presidente do partido e que não foi pelo simples fato de terem sido emitidos alguns
recibos nominais ao presidente da agremiação à época, que estava em plena atividade político-partidária, que
suas contas devem ter a confiabilidade comprometida.
Por último, ressaltou que houve ofensa à Constituição Federal, ao princípio da proporcionalidade e da verdade real
e que as irregularidades detectadas, por serem de natureza formal, não têm o condão de ensejar a devolução do
valor de R$ 5.130,80 (cinco mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), principalmente quando tal recurso teve
destinação permitida por lei.
Ao final, requereu o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas, sem ressalvas, e sem devolução da referida quantia ao Erário.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória do recorrente e a tempestividade do presente recurso, recebo-o com
efeito suspensivo, nos termos do artigo 37, § 4º da Lei dos Partidos Políticos.
Desde então passarei à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os
artigos 276, inciso I, alínea ¿a" , do Código Eleitoral e 121, §4°, inciso I, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou a agremiação partidária violação ao artigo 30 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever, in verbis:
"Lei nº 9.504/97
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo.
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I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes 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.
§ 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da
diplomação.
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido.
§ 2º-A Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu
resultado, não acarretarão a rejeição das contas.
§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário.
§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato
as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o
saneamento das falhas.
§ 5º Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça
Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial.
§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses
previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes."
Alegou ofensa ao dispositivo legal supracitado, sustentando que a falha detectada no acórdão recorrido
caracteriza mera irregularidade formal que não tem o condão de macular a análise contábil das suas contas a
ponto de rejeitá-las.
Ademais, salientou que a origem e a destinação da verba do fundo partidário foram devidamente identificadas por
meio da vasta documentação acostada aos autos, não havendo que se falar em irregularidade capaz de afetar a
confiabilidade das contas da agremiação, devendo, na sua ótica, incidir os princípios da proporcionalidade para
julgá-las aprovadas, sem devolução da quantia de R$ 5.130,80 (cinco mil, cento e trinta reais e oitenta centavos)
ao Erário.
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 à sua 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)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Assentada a admissibilidade do presente Recurso Especial, saliento, por oportuno que a procedência ou não das
razões que levaram a agremiação partidária a defender a tese de violação a dispositivo expresso de lei será objeto
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de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise de mérito do presente RESPE, caso
entenda preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade
(de caráter definitivo).
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da interposição do presente recurso.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 15 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 479-84.2016.6.25.0015
ORIGEM: SERGIPE - NEÓPOLIS
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE: AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
ADVOGADO: Fábio Sobrinho Mello - OAB: 3110/SE
RESUMO: Prestação de Contas. De Candidato. Cargo. Prefeito. Desaprovação. Recurso Eleitoral. Improvimento.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Amintas Diniz Tojal Dantas (fls. 171/183), devidamente representado,
em face de decisão desta egrégia Corte, consubstanciada no Acórdão de fls. 167/170, da relatoria do ilustre Juiz
Fábio Cordeiro de Lima, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo
incólume a sentença que desaprovou as contas do recorrente, candidato ao cargo de Prefeito do Município de
Neópolis no pleito de 2016.
Rechaçou a decisão combatida alegando violação aos artigos 23 e 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, aduzindo que as
falhas detectadas nos autos não foram graves a ponto de ensejar a desaprovação de suas contas, sendo meras
irregularidades formais, devendo, incidir, na sua ótica, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Asseverou que os vícios consistiram no depósito em espécie em conta de campanha em valor superior ao teto
legalmente fixado e na omissão de despesas com material gráfico doado a candidatos proporcionais.
Esclareceu que o depósito no valor de R$ 8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais) foi perfeitamente identificado e
emitido o recibo eleitoral 000551131879SE000011E correspondente à doação realizada, possibilitando, assim, o
pleno controle das contas por parte da Justiça Eleitoral.
Sustentou o recorrente que o somatório dos recursos arrecadados alcançou um montante de R$ 80.871,60
(oitenta mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), embora o valor por ele depositado tenha
atingido menos de 10% (dez por cento) dessa quantia, segundo ele, longe de comprometer a lisura da sua
prestação de contas.
Ressaltou, em relação à irregularidade da omissão de registro de doações feitas aos candidatos proporcionais,
que, em 30 de maio de 2018, apresentou uma prestação de contas retificadora, sob o nº
000551131879SE0492050, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), entendendo, com isso,
sanada a falha.
Argumentou que não pode ser penalizado, uma vez que agiu de boa-fé e apresentou os documentos idôneos,
permitindo o efetivo controle das contas apresentadas.
Apontou também divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelos Tribunais Regionais
Eleitorais de Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Tribunal Superior Eleitoral, em razão de estes entenderem, em
caso similar, que a existência de erros meramente formais não é capaz de gerar a reprovação integral da
demonstração contábil, devendo incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
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 e, em assim não entendendo,
aprová-las com ressalvas.
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, alíneas "a" e "b"
, do Código Eleitoral e art. 121, § 4°, incisos I e II, da Constituição Federal.
Procederei ao exame acerca do preenchimento do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja, arguição de
ofensa a dispositivo expresso de lei.
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Apontou o recorrente ofensa aos artigos 23 e 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. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição."
"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.
(...)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido."
Insurgiu-se, alegando ofensa aos artigos supracitados por entender que as falhas detectadas no acórdão
vergastado são irregularidades meramente formais, cujo valor é irrisório, ou seja, menos de 10% (dez por cento)
do valor total arrecadado, não possuindo, dessa maneira, gravidade suficiente para macular a confiabilidade e a
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de aprová-las e/ou com ressalvas.
Observa-se, dessa maneira, que o insurgente indicou violação a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua 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 TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Convém salientar que a procedência ou não das razões que levaram o recorrente a defender a tese de violação a
dispositivos expressos de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da
análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, no
exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivos expressos e
considerando o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a
análise relativa ao suposto dissenso pretoriano apontado, quando mencionou decisões de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
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Diante do exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, DOU SEGUIMENTO ao
presente recurso, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral 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, 21 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PROCESSO SEI 0017302-69.2018.6.25.8000 - DECISÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AQ-AT
INTERESSADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE
SERGIPE – SINDJUF/SE
ASSUNTO: Requerimento do SINDJUF/SE
Decisão - GAB-PRES
Trata-se de requerimento do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe –
SINDJUF/SE (0569896), por meio do qual se pleiteia a cessação da cobrança de Contribuição Previdenciária
incidente sobre as vantagens percebidas a título de Adicional de Qualificação por Ações de Treinamento (AQ-AT),
bem como a devolução dos valores descontados indevidamente, com fulcro no julgamento do Pedido de
Providências 1328 e nos procedimentos de Controle Administrativo 183 e 184, do CNJ, na Lei nº 11.416/2006, na
Portaria Conjunta nº 01/2007, na Portaria GP 245/2007, na Resolução TSE nº 23.380/2012 e na Resolução CJF nº
126/2010.
Consta a Informação 3722/2018 (0572800), por meio da qual a SEPAG noticiou que o AQ-AT integra a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária.
Instada a se manifestar, a SEDIR, por meio da Informação 3881/2018 (0577520), opinou pelo indeferimento do
pleito, em razão do tema estar sob a análise do STF, por meio do RE 593.068/SC, com repercussão geral, bem
como tendo em vista a repercussão orçamentária decorrente de um eventual acatamento dos pedidos do
requerente.
Por sua vez, a ASJUR, por meio do Parecer 298/2019 (0676922), opinou pelo deferimento do pedido, entendendo
ser devida a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, as regras
estabelecidas na Instrução Normativa nº 1.717/17 e as orientações do Ofício Circular 26/2005, no que for
compatível.
O deslinde da presente questão consiste em saber se incide ou não a Contribuição Previdenciária sobre o AQ-AT,
considerando que se trata de vantagem não incorporável à aposentadoria ou pensão, conforme será demonstrado
adiante.
O Adicional de Qualificação (AQ), foi instituído pela Lei 11.416/2016, de 15/12/2006 (0571788), verbis:
"Art. 14. É instituído o Adicional de Qualificação - AQ destinado aos servidores das Carreiras dos Quadros de
Pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos,
diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos
órgãos do Poder Judiciários a serem estabelecidas em regulamento.
(...)
§ 5º O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem
anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo o disposto no inciso V do art. 15 desta Lei.
(grifos
nossos)
Art. 15. Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da seguinte forma:
I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de Doutor;
II - 10% (dez por cento) em se tratando de título de Mestre;
III - 7,5% (sete vígula cinco por cento) em se tratando de certificado de Especialização;
IV - (VETADO)
V - 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totaliza pelo menos
120(cento e vinte) horas observado o limite de 3% (três por cento). (grifos nossos)
VI - 5% (cinco por cento) para os Técnicos Judiciários portadores de diploma de curso superior. (Incluído pela Lei
nº 13.317, de 2016)
(...)"
Por sua vez, a Portaria Conjunta nº 1, de 5/3/2007 (0572043), dispõe que:
"(...)
ANEXO I
REGULAMENTO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
(...)
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Seção IV
Do Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento
(...)
Art. 16. Em nenhuma hipótese o adicional de qualificação em razão de ações de treinamento integra, como
parcela própria, os proventos de aposentadoria e as pensões."
Por fim, a Resolução TSE nº 23.380/20012 (0571662), que dispõe sobre Adicional de Qualificação no âmbito da
Justiça Eleitoral prescreve o seguinte:
"(...)
Art. 11. O AQ decorrente de ações de treinamento não integrará, como parcela própria, os proventos de
aposentadoria a as pensões."
Assim, da análise do art. 14, § 5º c/c o art. 15, V da Lei 11.416/2016, bem como dos artigos 16 da Portaria
Conjunta 1/2007 e 11 da Resolução TSE 23.380/2012, depreende-se que o adicional de qualificação em razão das
ações de treinamento AQ-AT, não será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, razão pela qual não
sofre a incidência do tributo.
Nessa mesma linha a Nota Informativa nº 138/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, do Ministério do Planejamento que,
em resposta à consulta formulada pelo TRE/AL, ao traçar orientações sobre como proceder à restituição de
contribuição ao Plano da Seguridade Social descontado indevidamente, também tratou do AQ-AT, nesses termos:
" Em relação aos demais Adicionais de Qualificação, previstos nos incisos de I a III do art. 15 da Lei nº 11.416, de
2006, a incidência da contribuição previdenciária é obrigatória, uma vez que tais vantagens integram a base de
cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores, situação não vislumbrada no caso do
percentual concedido em relação ao conjunto de treinamento realizado, previsto no inciso V do art. 15 desse
diploma legal."
Ademais, recentemente este Tribunal Regional foi instado para o cumprimento de várias decisões judiciais
emanadas da Justiça Federal que vedaram o desconto da Contribuição Previdenciária sobre o AQ-AT e
determinaram a restituição de valores em relação aos servidores Maria do Rosário Martins Silva (050694378.2018.4.05.8500), Evileto da Silva Santos (0506943-78.2018.4.05.8500), Oona Karina Mendes da Silva
(0506944-63.2018.4.05.8500) e Frederico Almeida Santana (0506945-48.2018.4.05.8500).
Por fim, para dirimir toda a controvérsia sobre o assunto, o STF, no Recurso Extraordinário 593.068/SC (0676998),
relator Ministro Luís Roberto Barroso, em 11/10/2018, proferiu decisão, por maioria, com repercussão geral, no
sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria,
conforme ementa que segue abaixo transcrita:
"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME
PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40
da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como
base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em
benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem
que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a
base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço
de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas." (grifos
acrescidos)
Assim, embora se constate que em todas as decisões acima citadas, foram reportadas outras verbas
indenizatórias como o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, têmse que idêntica orientação, mandando excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre valores que não se
incorporam à aposentadoria, é aplicável também, por repercussão geral, ao adicional de qualificação em razão de
ações de treinamento AQ-AT, tendo em vista que se trata de vantagem não incorporável à aposentadoria ou
pensão, consoante outrora demonstrado.
Acerca do pedido do SINDJUF/SE, de devolução dos valores indevidamente descontados, observa-se que a
decisão do STF é clara quanto ao direito de restituição dos valores, observada a ocorrência da prescrição
quinquenal, conforme dispõe a decisão do Acórdão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria,
fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
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aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e
‘adicional de insalubridade’, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes,
sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018.
(grifos nossos)
Quanto ao procedimento a ser adotado, neste Tribunal, para a devolução dos valores indevidamente descontados
da Contribuição Previdenciária, incidente sobre as vantagens percebidas a título de AD-AT, acolho, como razão de
decidir, o Parecer 298/2019 - ASJUR (0676922), abaixo transcrito:
"Ainda quanto à restituição de valores, salutar destacar consulta formulada pelo TRE/AL ao Ministério do
Planejamento, através da qual solicitou orientação a respeito do procedimento que deveria ser adotado na
devolução de valores indevidamente descontados em favor do PSSS.
O Ministério do Planejamento, por meio da Nota Informativa 138/2009 (documento 0677002), informou que o tema
“devolução de valores” havia sido tratado no Ofício Circular 26/2005 (documento 0677004), aplicável aos órgãos e
entidades que recolhiam para o PSSS.
Dentre os procedimentos que deveriam ser adotados à restituição de valores, o Ofício Circular 26/2005
(documento 0677004) destacou o do art. 51 da Instrução Normativa nº 460/04, cuja norma encontra-se revogada.
Hodiernamente, a matéria é tratada pela Instrução Normativa nº 1.717/17 e suas alterações (documento 0677011).
Oportuno ressaltar, que a consulta formulada pelo TRE/AL também tratou do AQ/AT, conforme pode-se constatar
dos seguintes excertos da Nota Informativa 138/2009 (documento 0677002):
(...)
5. Deve-se destacar que esta SRH/MP corrobora com o entendimento desse Tribunal sobre a não incidência da
contribuição previdenciária sobre o Adicional de Qualificação previsto no inciso V do art. 15 da Lei nº 11.416, de 15
de dezembro de 2006, em face do disposto no § 5º do art. 14 desde mesmo dispositivo legal, in verbis:
(...)
Isto posto, os valores descontados dos servidores desse TRE a título de contribuição previdenciária sobre o
Adicional de Qualificação previsto no inciso V do art. 15 da Lei nº 11.416, de 2006, deverão ser compensados com
os valores recolhidos mensalmente a título de contribuição do servidor ao PSSS, observando-se os procedimentos
dispostos no quarto parágrafo desde expediente.
Diante desse contexto, entende-se que é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, observada
a prescrição quinquenal e as regras estabelecidas na Instrução Normativa nº 1.717/17 (documento 0677011) e, no
que for compatível, as orientações do Ofício Circular 26/2005 (documento 0677004)."
Ante o exposto, com fulcro na RE 593.068/SC (0676998), na Lei nº 11.416/2006, na Portaria Conjunta nº 01/2007,
na Resolução TSE nº 23.380/2012 e no Parecer 298/2019 – ASJUR (0676922), defiro o pedido formulado pelo
SINDJUF/SE, para que cesse, de imediato, a cobrança da Contribuição Previdenciária incidente sobre as
vantagens percebidas a título de Adicional de Qualificação por Ações de Treinamento (AQ-AT), bem como sejam
devolvidos os valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal e as regras estabelecidas
na Instrução Normativa nº 1.717/17 (0677011) e, no que for compatível, as orientações do Ofício Circular 26/2005
(0677004).
À SEDIR e à SEPAG para as providências cabíveis.
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 362/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o § 3º do artigo 2º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0698243;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora CARLA NUNES NOVAES, Técnico Judiciário, matrícula 30923133, Chefe da Seção
de Desenvolvimento de Competências, FC-6, da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função comissionada de
Coordenadora de Desenvolvimento Humano, CJ-2, no período de 20 a 24/5/19, em substituição a MARIA
CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS, em razão da participação da titular em capacitação sobre Dimensionamento
da Força de Trabalho - DFT, no TSE.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 20/5/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
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PORTARIA 364/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, § 3º da Portaria
215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0698624;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Analista Judiciário - Área
Administrativa, matrícula 30923117, Coordenadora de Obras e Serviços, CJ-2, da Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer o Cargo em Comissão de
Secretária de Administração, Orçamento e Finanças, CJ-3, no período de 21 a 23/5/19, em substituição a
NORIVAL NAVAS NETO, em razão de viagem a serviço do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21/5/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 365/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97, o artigo 2º, §3º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0698323;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor JANISSON SANTOS DE JESUS, Analista Judiciário, matrícula 30923143, Chefe da
Seção de Programação e Execução Financeira, FC-6, da Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil, da
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa,
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador Orçamentário, Financeiro e Contábil, CJ-2, no período de 20 a
24/5/19, em substituição a VÂNIA MARIA NASCIMENTO LIMA ROLEMBERG, em razão de licença para
tratamento de saúde da titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/5/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
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 21/05/2019 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=21/05/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 22 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
01ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001345-88.2019.6.25.8001
INTERESSADO: ISRAEL BONFIM DOS SANTOS, IE 096343320507
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência dos eleitores convocados aos serviços
eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.
Conforme a informação nº 267/2019 e as peças anexas, não há registro de comparecimento de ISRAEL BONFIM
DOS SANTOS, Suplente da seção 425, aos trabalhos eleitorais no 1º turno.
Intimado(a) pessoalmente, o(a) suplente apresentou justificativa (0669240).
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da reprimenda estabelecida no Art. 124, do
Código Eleitoral, consoante parecer (0698304), tendo em vista a ausência de comprovação de justa causa.
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(a) eleitor(a) faltoso(a), apesar de ter
apresentado justificativa, não comprovou a existência de justa causa que impossibilitasse o seu comparecimento.
Diante do exposto, acompanho o parecer do(a) representante do Ministério Público Eleitoral, restando
consubstanciada a responsabilização do(a) suplente citado(a). Assim, 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), por turno de ausência.
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 o(a) eleitor(a) convocado(a) para que comprove o pagamento da multa.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
Aracaju, 21/05/19
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001243-66.2019.6.25.8001
INTERESSADO: RAIARA LIMA DA SILVA, IE 026745772119
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018 - NÃO COMPROVOU PAGAMENTO DA MULTA
Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência dos eleitores convocados aos serviços
eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.
Conforme a informação nº 214/2019 e as peças anexas, há registro de não comparecimento de RAIARA LIMA DA
SILVA, 2ª MESÁRIA, da seção 453, aos trabalhos eleitorais nos 1º e 2º turnos.
Intimado(a) pessoalmente, o(a) interessada solicitou que fosse arbitrada a multa, tendo em vista que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável (0654944).
O prazo para comprovação do pagamento da multa transcorreu em branco, conforme certidão retro (0692321).
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da reprimenda estabelecida no Art. 124, do
Código Eleitoral, consoante parecer (0698334), tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento da
multa.
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.
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"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(a) eleitor(a) faltoso(a), apesar de ter
apresentado requerimento de arbitramento de multa, não comprovou o pagamento e, ainda, afirmou que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável.
Diante do exposto, acompanho o parecer do(a) representante do Ministério Público Eleitoral, restando
consubstanciada a responsabilização do(a) 2ª Mesária citado(a). Assim, 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), por turno de
ausência.
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.
Defiro o pedido de exclusão da mesária de futuras convocações.
Intime-se o(a) eleitor(a) convocado(a) para que comprove o pagamento da multa.
Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
P.R.I.
Aracaju, 21/05/19
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001154-43.2019.6.25.8001
INTERESSADO: SHEILA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, IE 021822892119
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência dos eleitores convocados aos serviços
eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.
Conforme a informação nº 172/2019 e as peças anexas, há registro de não comparecimento de SHEILA
CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, Suplente, da seção 316 aos trabalhos eleitorais nos 1º e 2º turnos.
Intimado(a) pessoalmente, o(a) interessada solicitou que fosse arbitrada a multa, tendo em vista que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável (0651963).
O prazo para comprovação do pagamento da multa transcorreu em branco, conforme certidão retro (0694051).
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da reprimenda estabelecida no Art. 124, do
Código Eleitoral, consoante parecer (0698339), tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento da
multa.
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(a) eleitor(a) faltoso(a), apesar de ter
apresentado requerimento de arbitramento de multa, não comprovou o pagamento e, ainda, afirmou que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável.
Diante do exposto, acompanho o parecer do(a) representante do Ministério Público Eleitoral, restando
consubstanciada a responsabilização do(a) suplente citado(a). Assim, 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), por turno de ausência.
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.
Defiro o pedido de exclusão da mesária de futuras convocações.
Intime-se o(a) eleitor(a) convocado(a) para que comprove o pagamento da multa.
Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
P.R.I.
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Aracaju, 21/05/19
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001138-89.2019.6.25.8001
INTERESSADO: WITALO IZAQUIEL SANTOS, IE 027273512127
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES2018
Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência dos eleitores convocados aos serviços
eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.
Conforme a informação nº 167/2019 e as peças anexas, há registro de não comparecimento de WITALO
IZAQUIEL SANTOS, Suplente, da seção 286, aos trabalhos eleitorais no 2º turno.
Intimado(a) pessoalmente, o(a) interessada solicitou que fosse arbitrada a multa, tendo em vista que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável (0655376).
O prazo para comprovação do pagamento da multa transcorreu em branco, conforme certidão retro (0692357).
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da reprimenda estabelecida no Art. 124, do
Código Eleitoral, consoante parecer (0698336), tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento da
multa.
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(a) eleitor(a) faltoso(a), apesar de ter
apresentado requerimento de arbitramento de multa, não comprovou o pagamento e, ainda, afirmou que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável.
Diante do exposto, acompanho o parecer do(a) representante do Ministério Público Eleitoral, restando
consubstanciada a responsabilização do(a) suplente citado(a). Assim, 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), por turno de ausência.
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 o(a) eleitor(a) convocado(a) para que comprove o pagamento da multa.
Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
P.R.I.
Aracaju, 21/05/19
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001130-15.2019.6.25.8001
INTERESSADO: JOSÉ LUCAS AZEVEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, IE 027833002135
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência dos eleitores convocados aos serviços
eleitorais referentes às Eleições Gerais de 2018.
Conforme a informação nº 159/2019 e as peças anexas, há registro de não comparecimento de JOSÉ LUCAS
AZEVEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, Suplente, da seção 159 aos trabalhos eleitorais no 2º turno.
Intimado(a) pessoalmente, o(a) interessada solicitou que fosse arbitrada a multa, tendo em vista que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável (0653874).
O prazo para comprovação do pagamento da multa transcorreu em branco, conforme certidão retro (0692349).
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da reprimenda estabelecida no Art. 124, do
Código Eleitoral, consoante parecer (0698344), tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento da
multa.
É o relato. Decido.
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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(a) eleitor(a) faltoso(a), apesar de ter
apresentado requerimento de arbitramento de multa, não comprovou o pagamento e, ainda, afirmou que faltou aos
trabalhos por motivo injustificável.
Diante do exposto, acompanho o parecer do(a) representante do Ministério Público Eleitoral, restando
consubstanciada a responsabilização do(a) suplente citado(a). Assim, 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), por turno de ausência.
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.
Defiro o pedido de exclusão da mesária de futuras convocações.
Intime-se o(a) eleitor(a) convocado(a) para que comprove o pagamento da multa.
Após o trânsito em julgado, certificar, arquivar em bloco interno e concluir este processo.
P.R.I.
Aracaju, 21/05/19
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral
Edital
EDITAL 019/2019 - PC 12-45.2019.6.25.0001
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Cartório da 1ª Zona Eleitoral,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem possa interessar, que o
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B (DIRETÓRIO/COMISSÃO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE)
apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018, tendo o processo sido autuado
nesta Zona como PRESTAÇÃO DE CONTAS nº. 12-45.2019.6.25.0001. Informamos, ainda, que a Demonstração
do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foram apresentados pela referida agremiação partidária e que
nos termos do § 2º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos do processo em referência
permanecerão em Cartório pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e
obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital
que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Aracaju, em 21 de maio do ano de
dois mil e dezenove, eu o digitei e o assino.
MAÍRA GAMA TORRES
Analista Judiciário
02ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 36-07.2018.6.25.0002
ORIGEM: ARACAJU-SE
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
RÉU: MARIA JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO: Carlos Roberto Santos da Silva - OAB: 812A/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - CRIMES ELEITORAIS - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA ELEITORAL FALSIDADE IDEOLÓGICA
DESPACHO
Em Alegações Finais de fls. 43/45, a Defesa requer preliminarmente a devolução de prazo para apresentação de
seus memoriais.
Prescreve o art. 370, §1º, do Código de Processo Penal que ¿a intimação do defensor constituído, do advogado
do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da
comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado" .

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 093

Aracaju, quinta-feira, 23 de maio de 2019

Página 14

No vertente caso, o causídico da acusada foi intimado via Diário de Justiça Eletrônico do TRE/SE em 14/11/2018
tendo quedado-se inerte consoante atestam as certidões de fls. 36 e 37.
Por consequência, este Juízo Eleitoral determinou sua intimação pessoal, o que se deu através do endereço
avistável na procuração de fl. 13, sem êxito, segundo certificado à fl. 40.
Na sequência, em 08/05/2019 o patrono da acusada fez carga dos autos retirando-os do Cartório até 17/05/2019,
permanecendo, destarte, de posse dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.
Assim, embora não assista razão ao patrono da ré, para que no futuro não se alegue eventual cerceamento de
defesa apto a gerar nulidade por ofensa a princípio constitucional, CONCEDO NOVO PRAZO de 5 (cinco) dias
para apresentação e/ou complementação das ALEGAÇÕES DERRADEIRAS da acusada, devendo a intimação
dar-se na forma prescrita na legislação processual penal acima indicada.
Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento do feito.
Aracaju/SE, 20 de maio de 2019.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 345/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA COM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Exmo Juiz Eleitoral da 04ª Zona, Eládio Pacheco Magalhães, na forma da lei etc.
Em conformidade com o que preceitua o art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o cartório eleitoral da 4ª
Zona do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento e a quem interessar, o(s) Partido(s) abaixo listado(s) prestou(aram) contas referentes ao exercício
financeiro 2018. Informamos ainda, que as Demonstrações dos Resultados do Exercício (DRE) e os Balanços
Patrimoniais (BP) apresentados pela agremiação partidária encontram-se disponíveis para consulta neste cartório
eleitoral. Cientificamos ainda, que nos termos do §2º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos do
processos em referencia permanecerão na Secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quaisquer
interessados poderão examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das
respectivas custas de reprografia. Ainda, em cumprimento ao § 3º findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, fica
estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político, possa impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos
e seus filiados estejam sujeitos.
PARTIDO

PT

DIRETÓRIO
MUNICIPAL

RESPONSÁVEIS / ADVOGADO

PROTOCOLO/
PROCESSO

BOQUIM/SE

ANTONIO HERIBALDO ARAMPIO DE SANTANA - PRESIDENTE
DO PARTIDO.
JOSELITA SOUZA - TESOUREIRO DO PARTIDO
Advogado: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva – OAB: 6768/SE.

1.303/2018
981.2018.6.25.0004

E, para que chegue ao conhecimento de todos 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 Boquim, Estado de Sergipe, ao(s) 21 (vinte e um) dia(s) do mês de maio de 2019. Eu, Maria Lívia de
Oliveira Gois Souza, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e de ato ordinatório, através da Portaria 03/2015, c/c
Portaria nº 557/2017, assino.
MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GOIS SOUZA
Chefe de Cartório Eleitora
EDITAL 346/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O Exmo Juiz Eleitoral 04ª Zona, Eládio Pacheco Magalhães, na forma da lei etc.
Faz saber a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o(s)
Partido(s) abaixo listado(s) prestou(aram) contas referentes ao exercício financeiro de 2018 mediante a
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos. Dito isso, faculta-se a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente, oferecer impugnação mediante
petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação Financeira e/ou
de bens estimáveis no período.
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DIRETÓRIO
MUNICIPAL

BOQUIM/SE

PSB
PEDRINHAS/SE
MDB

PMN
RIACHÃO DO
DANTAS/SE
PC do B

RESPONSÁVEIS / ADVOGADO
ALOIZIO LIMA FRANCA - PRESIDENTE DO PARTIDO
JOSÉ ALOIZIO DOS SANTOS FRANCA –
TESOUREIRO DO PARTIDO
Advogado: Juraci Nunes de Carvalho Junior – OAB:
11.713/SE
ANA LOURDES DE SOUZA - PRESIDENTE DO
PARTIDO
FRANCECELIDE LIMA SANTOS SOUZA –
TESOUREIRO DO PARTIDO
Advogado: Rogério Carvalho Raimundo – OAB: 4046/SE
SANDRA OLIVEIRA CARDOSO - PRESIDENTE DO
PARTIDO
ROGÉRIO OLIVEIRA CARDOSO – TESOUREIRO DO
PARTIDO
Advogado: Américo Murilo Vieira – OAB: 1403/SE
ORLANDO BISPO DE LISBOA - PRESIDENTE DO
PARTIDO
WALESKA DOS SANTOS NASCIMENTO –
TESOUREIRO DO PARTIDO
Advogado: Hugo Oliveira Lima – OAB: 6482/SE
SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA - PRESIDENTE DO
PARTIDO
JAILSON LISBOA DOS SANTOS – TESOUREIRO DO
PARTIDO
Advogado: Renan Souza Freire – OAB: 6364/SE
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PROTOCOLO/PROC.

1.086/2019
6-29.2019.6.25.0004

1.501/2019
29-72.2019.6.25.0004

1.097/2019
7-14.2019.6.25.0004

960/2019
4-59.2019.6.25.0004

1.120/2019
5-44.2019.6.25.0004

E, para que chegue ao conhecimento de todos 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 Boquim, Estado de Sergipe, ao(s) 21 (vinte um) dia(s) do mês de maio de 2019, Maria Lívia de Oliveira
Gois Souza, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e de ato ordinatório, através da Portaria 03/2015, assino.
MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GOIS SOUZA
Chefe do Cartório Eleitoral
EDITAL 350/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA COM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Exmo Juiz Eleitoral da 04ª Zona, Eládio Pacheco Magalhães, na forma da lei etc.
Em conformidade com o que preceitua o art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o cartório eleitoral da 4ª
Zona do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento e a quem interessar, o(s) Partido(s) abaixo listado(s) prestou(aram) contas referentes ao exercício
financeiro 2018. Informamos ainda, que as Demonstrações dos Resultados do Exercício (DRE) e os Balanços
Patrimoniais (BP) apresentados pela agremiação partidária encontram-se disponíveis para consulta neste cartório
eleitoral. Cientificamos ainda, que nos termos do §2º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos do
processos em referencia permanecerão na Secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quaisquer
interessados poderão examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das
respectivas custas de reprografia. Ainda, em cumprimento ao § 3º findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, fica
estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político, possa impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos
e seus filiados estejam sujeitos.
PARTIDO

PSD

DIRETÓRIO
MUNICIPAL

RESPONSÁVEIS / ADVOGADO

PROTOCOLO/PROCESSO

BOQUIM/SE

PEDRO BARBOSA NETO FILHO- PRESIDENTE DO
PARTIDO .
JAILSON DA SILVA MENDES- TESOUREIRO DO PARTIDO
Advogado: Alex Sandro Mota Ribeiro de Oliveira– OAB:
8603/SE.

1.176/2018
8-96.2018.6.25.0004
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E, para que chegue ao conhecimento de todos 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 Boquim, Estado de Sergipe, ao(s) 22 (vinte e dois) dia(s) do mês de maio de 2019. Eu, Maria Lívia de
Oliveira Gois Souza, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e de ato ordinatório, através da Portaria 03/2015, c/c
Portaria nº 557/2017, assino.
MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GOIS SOUZA
Chefe de Cartório Eleitora
06ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 15-19.2018.6.05.0006 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
Interessados: Partido Rede Sustentabilidade - REDE
Presidente: Maria de Fátima Morais Silva Almeida
Tesoureiro: Marcos Leôncio Araújo França
Advogado: Paulo Franklin Silva Araújo – OAB nº 8387/SE
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Tatiany Nascimento Chagas de Albuquerque, e com fundamento no que
preceitua o art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, expeça-se mandado com a finalidade de intimar o partido, na
pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, o prestador de contas apresente:
1. Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal;
2. Contrato de prestação de serviço referente aos “Serviços Técnicos Profissionais – Serviços Contábeis”
contratados (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 987/03);
3. Parecer do conselho fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político.
Estância(SE), 22 de maio de 2019.
Albérico Barreto Fonseca
Chefe de Cartório Eleitoral da 6ª Zona
15ª Zona Eleitoral
Sentença
REPRESENTAÇÃO 90-94.2019.6.25.0015
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A)(S):MANOEL AUGUSTO VASCONCELOS ANTUNES
ADVOGADO: Anderson Azevedo Santos Côrtes (OAB/SE 4803)
Representação 90-94.2019.6.25.0015
SENTENÇA
Vistos etc.
O presente expediente foi instaurado mediante a informação 047/2019. O Cartório Eleitoral deste Juízo tomou
conhecimento a respeito da existência de um outdoor, localizado na entrada desta cidade, com suposto conteúdo
de propaganda eleitoral irregular.
Ato contínuo, este Juízo Eleitoral exarou decisão de cunho liminar, com base no Poder de Polícia, determinando
“que o vereador Augustinho (Manoel Augusto Vasconcelos Antunes) providencie a retirada do outdoor, instalado
na entrada desta cidade, no prazo de 02 (dois) dias contados da intimação (art. 40-B da Lei 9.504/97), eis que se
encontra em desconformidade com o previsto no art. 36-A e 39, §8º, da Lei de Eleições (Lei 9.504/1997), sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o efetivo cumprimento, comprovando-o nestes autos”.
Por fim, ordenou-se que a Secretaria promovesse a autuação de correspondente expediente e,
subsequentemente, dê-se vista dos autos ao Parquet para deliberação.
Sobreveio representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em face do candidato Manoel Augusto
Vasconcelos Antunes (Augustinho), Vereador do Município de Neópolis/SE, alegando, em síntese, que o
“representado praticou propaganda eleitoral antecipada veiculada mediante uso de outdoor, conforme fotografias
vistas às fls. 03/04”, de modo a violar, em tese, as regras previstas no art. 39, §8º, da Lei 9.504/97 e no art. 20 da
Resolução TSE nº. 23.457/2015.
Requereu, conclusivamente, a “procedência do pedido contido na representação, confirmando-se a liminar
concedida e condenando-se o representado no pagamento da multa definida no art. 39, §8º, da Lei das Eleições e
no art. 20, caput, da Resolução TSE 23.457/2015”.
Intimado em 23/04/2019 para apresentar resposta em 48h (quarenta e oito horas), o ora representado quedou
silente, conforme certidão lavrada em 26 de abril de 2019.
É o relatório.
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DECIDO.
Passo a decidir nos termos do art. 96, §º7º, da Lei 9.504/1997.
Inicialmente, diante da não apresentação de defesa pelo representado no prazo legal, impõe-se a decretação de
sua revelia, nos termos do art. 344 do NCPC.
Ademais, incidente o efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade do fatos alegados pela parte
autora, consoante precito normativo constante no art. 345 do NCPC.
Todavia, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que presente tal contexto, impõe-se ao
Julgador a análise dos fatos constantes na representação, a fim de decidir se os mesmos configuraram ou não
infração à legislação de regência. Veja-se:
Eleições 2010 - Propaganda Antecipada - Internet. Revelia. Efeitos. Livre manifestação do Pensamento. Autoria
identificada. 1. Reconhecida a revelia da representada, os fatos afirmados na inicial se tornam incontroversos.
Cabe, porém, ao juiz examiná-los e decidir se eles configuram ou não infração à legislação. 2. Internet - Livre
manifestação do pensamento devidamente identificada não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.3.
Recurso a que se nega provimento. (TSE - Representação nº 143724, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/08/2010). (grifos não constantes no original).
Superada essa questão prefacial, passa-se a analisar o mérito da presente demanda.
In casu, é inconteste que houve a instalação de outdoor com os dizeres: “Neópolis Carnaval 2019. Desejo Paz e a
alegria todos os dias. Vereador Augustinho. O trabalho é a nossa força”. Basta uma rápida análise das fotos
constantes às fls. 06/07 dos presentes autos.
Identifica-se claro propósito de projeção eleitoral. A postagem não trata de prestação de contas ou matéria
referente à atividade parlamentar, havendo pedido subliminar de votos ao constar a logomarca do vereador, sua
fotografia e seu mote de campanha “Vereador Augustinho – O trabalho é nossa força”.
O art. 36-A da Lei 9.504/97 descreve o que não é considerado propaganda eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou
debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos
políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo
ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes
dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de
votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta
Lei.
Dissecando o preceito normativo supra, verifica-se que o outdoor exposto pelo candidato não se enquadra em
nenhuma das situações acima, as quais são legalmente permitidas.
A contrariu sensu, não estando autorizada pela norma acima, a fixação do outdoor mostra-se como propaganda
eleitoral, apesar de não constar pedido explícito de voto.
Ainda que inexistente pedido explícito de voto, é evidente pedido subliminar com sua promoção pessoal em
desrespeito às normas eleitorais com a colocação de foto de pretenso candidato, logomarca e mote de campanha.
A fim de corroborar o acima disposto, vale transcrever trecho do voto do Ministro Arnaldo Versiani na Ac. de
15.4.2010 no AgR-AI n. 10.203: “A jurisprudência está consolidada no sentido de que a propaganda eleitoral
antecipada pode ficar configurada não apenas em face de eventual pedido de votos ou de exposição de
plataforma ou aptidão política, “mas também ser inferida por meio de circunstâncias subliminares, aferíveis em
cada caso concreto. […]”
Destaque-se que o outdoor foi fixado dias antes do Carnaval de 2019, que aconteceu entre os dias 02 a
06/03/2019 nesta cidade, sendo colocado na entrada da cidade, a fim de dar maior visibilidade ao responsável,
exatamente em período em que há um aumento de circulação de pessoas neste município em virtude das festas
carnavalescas.
Como já salientado em decisão liminar, é de conhecimento de todos que a chapa vencedora das eleições
municipais para o cargo majoritário encontra-se cassada por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a
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qual, se mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral, implicará em novas eleições municipais para o Poder Executivo,
havendo assim a possibilidade real de realização de eleição ainda neste ano.
Mesmo que não houvesse a possibilidade de eleições neste ano, considera-se propaganda eleitoral antecipada
toda e qualquer forma de propaganda realizada antes do prazo previsto na legislação eleitoral, qual seja, três
meses antes do pleito.
Nesse sentido, veja-se o escólio de José Jairo Gomes, em seu livro Direito Eleitoral, afirma que “já entendeu a
Corte Superior ser irrelevante “a distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou das
convenções partidárias de escolha de candidatos.”
Ademais, vejam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:
Representação eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Divulgação de mensagem de aniversário em
homenagem a potencial candidato a cargo eletivo. Representado que é vereador, sendo que o outdoor traz sua
foto e as cores de seu partido. Outdoor espalhado em diversos pontos. Rejeição da alegação de que a
responsabilidade seria de terceiros, ainda mais quando esse terceiro é o seu próprio cônjuge. Prática que tem
nítida finalidade eleitoral, cujo real objetivo é o de fazer fixar, na mente do eleitor, a imagem do candidato em
potencial. Propaganda eleitoral extemporânea que se reconhece. Provimento do recurso apenas para se excluir da
condenação a incidência da correção monetária sobre a multa estipulada, a qual é autorizada somente após o
trânsito em julgado da sentença. Agravo parcialmente provido. (TRE-RJ - RECURSO EM REPRESENTAÇÃO RRp 12543 - RJ (TRE-RJ). Data de publicação: 16/05/2014)
Propaganda eleitoral extemporânea. Decisão do juízo originário que julgou procedente representação ministerial.
Aplicação de multa solidariamente entre os demandados. Evidenciada a prática de publicidade antecipada, por
meio de outdoor afixado em via pública e cartazes expostos em automóveis, ressaltando as referências políticas
do vereador candidato. Presença de elementos suficientes para caracterizar, ainda que de modo subliminar, a
alegada publicidade intempestiva. Potencialidade para posicionar o representado em vantagem frente a outros
possíveis candidatos ao pleito. Divulgação com grande apelo visual, vedada pela Lei 11.300 /2006, que revogou o
art. 42 da Lei 9.504 /97. Provimento negado. (TRE – RS. RE 3102-RS)
Sob outra perspectiva argumentativa, conforme a redação do art. 10, § 1º, combinado com a norma encartada no
art. 21, ambos da Resolução nº 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, este último reprodução do art. 39, § 8º,
da Lei n. 9.504/1997, todos abaixo transcritos, é terminantemente vedada a realização de qualquer propaganda
mediante a utilização de outdoor, independentemente da plataforma utilizada:
Res. TSE 23.551/2017. Art. 10. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas
sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244,
inciso I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não se assemelhe a
outdoor nem gere esse efeito.
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá
observar os limites previstos no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
§ 3º Para efeito do disposto no § 1º, o candidato deverá informar ao juiz eleitoral o endereço do seu comitê central
de campanha.
Lei n. 9.504/1997. Art. 39, § 8º. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013).
Resolução nº 23.551/2017. Art. 21. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
Oportuno salientar que, mesmo com a retirada do recurso propagandístico, tal providência não tem o condão de
eximir o Representado da obrigação pelo pagamento de multa. Trata-se de ilícito que se dá ex lege, nos termos do
art. 21 da Res. TSE 23.551/2017:
Res. TSE 23.551/2017. Art. 21. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda
que, justapostas, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste
artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º não depende de prévia notificação,
bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
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O raciocínio jurídico ora perfilhado não discrepa do entendimento recentemente adotado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR CONFIGURADA. BEM PARTICULAR. EFEITO OUTDOOR. ARTS. 15, § 3°, E 20, § 2°,
DA RES.-TSE N° 23.457/2015. RETIRADA DO MATERIAL PUBLICITÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA
MULTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 26, 24 E 30 DESTA CORTE. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº
26/TSE.
2. Na espécie, a Corte Regional, soberana na análise dos fatos e provas, assentou que houve o desatendimento
da ordem judicial de retirada da propaganda eleitoral irregular, consistente no uso de adesivos propagandísticos
com efeito visual semelhante a outdoor afixados em veículo particular, contrariando os arts. 15, § 3°, e 20, § 2°, da
Res.-TSE n° 23.457/2015.
3. Delineado esse quadro, a reforma do acórdão regional demandaria nova incursão da seara probatória dos
autos, providência incompatível com a estreita via do recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
4. Ainda que pudesse acolher a tese recursal - no sentido do cumprimento da ordem judicial de retirada do
material publicitário irregular -, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a veiculação de propaganda eleitoral por
meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do § 8º do art. 39, e não do § 1º do art. 37, de
modo que a retirada da publicidade no prazo de 48 horas não impede a aplicação de multa" (AgR-REspe nº 24446/SP, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6.5.2013).
5. O acórdão regional encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual incide
na espécie a Súmula nº 30/TSE: "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando
a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
6. "Para fins de caracterização de propaganda eleitoral não se perquire de potencialidade para desequilibrar o
pleito" (RP nº 2955-49/DF, rel. Min. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira, DJe de 1º.8.2011).
7. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 27926, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 20/04/2018) (grifos não constantes no original).
A título de reforço argumentativo, veja-se o teor do seguinte verbete sumular:
Súmula 48/TSE: A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a
multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Entrementes, considerando que não houve até a presente data a demonstração de completa remoção da
propaganda eleitoral irregular, entendo por justa e razoável a aplicação da reprimenda no valor R$ 8.500,00 (oito
mil e quinhentos reais), a ser arcado pelo Representado.
Destaque-se, nesse ponto, que a decisão de cunho liminar, com base no Poder de Polícia Eleitoral, proferida nos
autos conexos 80-50.2019.6.25.0015, determinou “a retirada do outdoor, instalado na entrada desta cidade, no
prazo de 02 (dois) dias contados da intimação (art. 40-B da Lei 9.504/97)”.
Todavia, ao que se vê às fls. 17 e 18 dos referidos autos, é que tão somente foram retirados – rasgados - alguns
blocos de imagens, permitindo, ainda, relacionar a imagem e nome do candidato ao ente federativo municipal, com
parte do seu mote eleitoral.
DA CONCLUSÃO
Com essas considerações, decido pela PROCEDÊNCIA do pedido veiculado na representação, confirmando a
decisão proferida de forma liminar, determinando a retirada do outdoor, de modo que sejam retiradas todas
imagens que compõem aquele painel de propaganda irregular, em 48h (quarenta e oito horas), mantendo-se a
multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o seu efetivo cumprimento.
Impõe-se, ainda, ao Representado, multa que fixo no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
Junte-se cópia da presente decisão aos autos conexos 80-50.2019.6.25.0015, os quais desde já, deverão ser
apensado ao presente feito.
Por economia processual, deixo de acolher o pedido de arquivamento apresentado pelo Parquet naqueles autos
supra, por entender que não houve cumprimento integral da ordem de retirada da propaganda irregular, conforme
fundamentação expendida na presente sentença. Certifique-se naqueles autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Aracaju-SE, 26 de abril de 2019.
BRUNO LASKOWSKI STACZUK
Juiz Eleitoral
REPRESENTAÇÃO 90-94.2019.6.25.0015
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A)(S):MANOEL AUGUSTO VASCONCELOS ANTUNES
ADVOGADO: Anderson Azevedo Santos Côrtes (OAB/SE 4803)
Representação 90-94.2019.6.25.0015

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 093

Aracaju, quinta-feira, 23 de maio de 2019

Página 20

Despacho
A parte representada procedeu a juntada de defesa Escrita às fls. 21/29.
Todavia, conforme inclusive certificado à fl. 20, referida manifestação se apresenta manifestamente intempestiva.
Com efeito natural da preclusão temporal, impõe-se o desentranhamento da referida peça de defesa.
O raciocínio jurídico ora perfilhado não discrepa da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“ PROCESSO CIVL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.DESENTRANHAMENTO.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A contestação
juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 129.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)”
Ante o exposto, proceda-se ao desentranhamento da Defesa Escrita constante às fls. 21/29 dos presentes autos.
Em tempo, determino o imediato cumprimento das determinações exaradas na sentença de fls. 16/19, prolatada
em 26 de abril de 2019.
Intimem-se.
Cumpra-se.
BRUNO LASKOWSKI STACZUK
Juiz Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 40-95.2011.6.25.0032
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S): VITALINO MOURA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
ADVOGADO(A): BRUNO ROCHA LIMA (OAB/SE 4315)
RÉU(S): JUAREZ PINTO
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
ADVOGADO(A): KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA (OAB/SE 7297)
Acolho o pronunciamento ministerial de fl. 728
Portanto, intimem-se a Defesa dos Senhores Vitalino Moura Silva e Juarez Pinto para se manifestar, no prazo de
05 (cinco) dias, sobre eventual prescrição intercorrente em face dos mesmos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Néopolis-SE, 10/05/2019.
BRUNO LASKOWSKI STACZUK
Juiz Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 101/2019 – 17ª ZE
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral em substituição na 17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória/SE,
no uso de suas atribuições legais etc. FAÇO SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem
conhecimento, que foi apresentada a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA,
referente ao exercício financeiro de 2018 dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO
PMN – Partido da
Mobilização Nacional

MUNICÍPIO
Nossa Senhora da
Glória/SE

PRB – Partido
Republicano Brasileiro

Nossa Senhora da
Glória/SE

PSD – Partido Social
Democrático

Nossa Senhora da
Glória/SE

SD – Solidariedade

Nossa Senhora da
Glória/SE

RESPONSÁVEIS
Presidente: Jorge Pereira de Almeida
Tesoureiro: Antônio de Andrade Lima
Presidente: Maria Márcia Aragão dos
Anjos
Tesoureiro: Humberto Ribeiro Aragão
Presidente: Abraão Lincoln Vieira
Tesoureiro: Ivaldo Procópio dos
Santos
Presidente: Flávio Garcia Monteiro
Tesoureiro: José Ilson dos Santos

ADVOGADO
Hugo Oliveira Lima –
OAB/SE nº 6.482
José Jilvan Andrade de
Souza – OAB/SE nº 4.527
Maraysa Silva Dantas –
OAB/SE nº 6.717
Maraysa Silva Dantas –
OAB/SE nº 6.717
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A declaração apresentada encontra-se disponível a qualquer interessado que, se quiser, pode impugná-la no
prazo de 03 dias (Res. TSE nº. 23.546/2017, art. 45, I), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Juíza expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nossa Senhora da Glória/SE, aos vinte e
um dias do mês de maio de 2019. Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, digitei o presente, e
subscrevi. ________________________
CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
EDITAL 102/2019
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 2-50.2019.6.25.0017 – Prot. nº. 1.400/2019
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, o Cartório da 17ª Zona Eleitoral
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que
ficam publicados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do PARTIDO DOS TRABALHADORES
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE), relativos ao exercício financeiro de 2018.
Cientificamos, ainda, que. nos termos do § 2º, do art. 31, da Resolução TSE Nº. 23.546/2017, os autos do
processo em referência permanecerão em Cartório pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das
respectivas custas de reprografia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém
alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passo nesta
cidade de Nossa Senhora da Glória /SE, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, eu o
subscrevo e o assino.
CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
19ª Zona Eleitoral
Despacho
PETIÇÃO 7-66.2019.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Denunciante
REQUERIDO(A): PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS, Denunciado
REQUERIDO(A): RICARDO ALVES SANTOS, Denunciado
REQUERIDO(A): FERNANDO LUIZ ALVES GUIMARÃES, Denunciado
REQUERIDO(A): MARCOS ROCHA DA SILVA, Denunciado
REQUERIDO(A): ANNA CLARA SANTANA RODRIGUES, Denunciada
REQUERIDO(A): THALES MORAES SILVA, Denunciado
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Inscrição
Fraudulenta
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
R. Hoje.
Tendo em vista a manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral às fls. 335, EXPEÇA-SE nova
carta precatória ao Juízo da 2ª ZE/SE especificando o conteúdo dos atos processuais a serem cumpridos, a saber:
(i) a designação de audiência para a oferta do benefício previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995 (suspensão
condicional do processo) ao denunciado FERNANDO LUIZ ALVES GUIMARÃES, nos termos da proposta
formulada pelo Parquet; (ii) o acompanhamento do cumprimento das condições fixadas para o sursis processual
no âmbito do Juízo deprecado durante o período de prova de 02 (dois) anos, se aceito pelo denunciado; (iii) a
imediata devolução da carta precatória a este Juízo deprecante em caso de recusa à proposta pelo denunciado ou
de seu descumprimento a alguma das condições fixadas.
DETERMINO, ainda, à Serventia Eleitoral, que extraia e autue a denúncia e documentos subsequentes na Classe
"Petição" (fls. 295/336), mantendo o Inquérito Policial em anexo com cópia das peças extraídas.
P. R. I.
Propriá/SE, 15 de maio de 2019.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral Titular da 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).
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31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 617/2018 - CIÊNCIA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS Juiz(a) Eleitoral da 31ª Zona, no
uso de suas atribuições,
FAZ SABER:
a todos os interessados que, de acordo com a Tabela de Temporalidade Documental, aprovada pela Resolução
nº143/2017, que a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente a data de publicação deste Edital, se não
houver oposição, a respectiva Zona Eleitoral eliminará os documentos relacionados na lista anexa a este Edital.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, a suas expensas, o desentranhamento ou cópias dos
documentos, mediante petição dirigida a este juízo, desde que, devidamente qualificados, demonstrem
legitimidade quanto ao pedido.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente Edital que será afixado no
local costume e publicado no DJE – Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SE, na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade de .Itaporanga D'Ajuda, Estado de Sergipe, aos 22 dias do mês de maio de 2019. Eu, Emanuel
Santos Soares de Araujo, Técnico Judiciário preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Juiz(a)
Eleitoral.
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-82.2019.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - SALGADO - 31ª ZONA ELEITORAL (ITAPORANGA D'AJUDA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SALGADO/SE)
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ RIBEIRO NETO, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, TESOUREIRO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
ATO ORDINATÓRIO:
O Cartório Eleitoral da 31ª Zona, de ordem da MMª Juíza Eleitoral, notifica o partido em epígrafe para que no
prazo de 20 (vinte) dias supra a omissão apontada no check-list constante nos autos do processo ou então
manifeste-se como melhor lhe aprouver. O inteiro teor encontra-se disponível no Sistema de Acompanhamento de
Dados e Processos (SADP).
Itaporanga D’Ajuda (SE), 17 de maio de 2019
Emanuel Santos Soares de Araujo
Técnico Judiciário
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).
34ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO ADMINISTRATIVO 45-33.2019.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
ELEITOR ENVOLVIDO(A): MANOEL CARDOSO DOS SANTOS NETO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou
Abandono do Serviço Eleitoral
DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento administrativo para apuração da ausência aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Municipais de 2016, do(a) mesário(a) MANOEL CARDOSO DOS SANTOS NETO, inscrição eleitoral nº 0269 6716
2127, nomeado(a) para atuar como 1º Secretário de Mesa Receptora de Votos da seção nº 0192, no município de
Nossa Senhora do Socorro/SE.
O processo foi iniciado com a Informação nº 029/2019 e instruído com a Ata da Mesa Receptora de Votos e a
cópia do Aviso de recebimento da carta convocatória (fls.03/04).
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Intimado(a) para se manifestar, o(a) interessado(a) deixou transcorrer ¿in albis" o prazo para apresentar
justificativa (fl. 07/07v).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela imposição de multa ao mesário (fl.08).
É o relatório. Passo a Decidir.
A legislação eleitoral impõe a aplicação de multa ao membro da mesa receptora de votos que não comparecer, no
dia e hora informados para a realização da eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral em até 30
(trinta) dias da data da eleição (Código Eleitoral, art. 124, caput).
A convocação para os trabalhos eleitorais é obrigatória e prefere a qualquer outro (art.365 do Código Eleitoral),
devendo aquele eleitor convocado solicitar sua dispensa ou justificar sua ausência no prazo estabelecido pela lei.
No caso em análise, apesar de ter sido regularmente convocado(a) para trabalhar nas eleições de 2016, o(a)
mesário não prestou o serviço eleitoral em 02/10/2016 e quedou-se inerte à intimação da Justiça Eleitoral (fl.
07/07v). Assim, descumprida a norma e não havendo justa causa nos autos, a multa deverá ser aplicada, de modo
a evitar a prática da conduta omissiva.
O art. 124 do Código Eleitoral prescreve o seguinte:
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 trinta dias após, incorrerá na multa de
cinquenta por cento a 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.
Por outro lado, o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 estabeleceu o seguinte:
Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das
de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja
aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.
De acordo com o art.367, I do Código Eleitoral, as multas eleitorais deverão ser aplicadas respeitando a condição
econômica do eleitor, podendo ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou o Tribunal considerar que, em virtude
da situação econômica do infrator, esta será ineficaz (art. 367, §2º do Código Eleitoral). Atualmente, as multas aos
mesários faltosos, fixadas no seu mínimo, máximo e décuplo, correspondem a R$ 17,57; R$ 35,14 e R$ 351,37.
Ante o expendido, com apoio no art. 124 do Código Eleitoral e na Resolução TSE n° 21.538/2003, arbitro a multa
no valor máximo de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos) para o(a) mesário(a) faltoso(a) Manoel
Cardoso dos Santos Neto, Inscrição Eleitoral n.º 0269 6716 2127.
Intime-se o(a) interessado(a), para comparecer ao Cartório Eleitoral e comprovar o pagamento da multa imposta,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Conste na intimação que o não pagamento da multa acarretará a
impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral enquanto perdurar o débito e inscrição da mesma em dívida
ativa.
Caso não seja efetuando o pagamento, lavre-se o competente Termo de Registro de Multa Eleitoral, arquivando-o
na pasta respectiva.
P.R.I. Após, arquivem-se os presentes autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 20 de maio de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 57-47.2019.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
ELEITOR ENVOLVIDO(A): JECSON SANTOS TORRES
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou
Abandono do Serviço Eleitoral
DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento administrativo para apuração da ausência aos trabalhos eleitorais no primeiro turno das
Eleições Gerais de 2018, do(a) mesário(a) JECSON SANTOS TORRES, inscrição eleitoral nº 0248 7518 2100,
nomeado(a) para atuar como 2º Mesário de Mesa Receptora de Votos da seção nº 0093, no município de Nossa
Senhora do Socorro/SE.
O processo foi iniciado com a Informação nº 041/2019 e instruído com a Ata da Mesa Receptora de Votos e a
cópia do e-mail confirmando o recebimento da carta convocatória (fls.03/04).
Intimado(a) para se manifestar, o(a) interessado(a) deixou transcorrer ¿in albis" o prazo para apresentar
justificativa (fl. 07/07v).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela imposição de multa ao mesário (fl.08).
É o relatório. Passo a Decidir.
A legislação eleitoral impõe a aplicação de multa ao membro da mesa receptora de votos que não comparecer, no
dia e hora informados para a realização da eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral em até 30
(trinta) dias da data da eleição (Código Eleitoral, art. 124, caput).
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A convocação para os trabalhos eleitorais é obrigatória e prefere a qualquer outro (art.365 do Código Eleitoral),
devendo aquele eleitor convocado solicitar sua dispensa ou justificar sua ausência no prazo estabelecido pela lei.
No caso em análise, apesar de ter sido regularmente convocado(a) para trabalhar nas eleições de 2018, o(a)
mesário não prestou o serviço eleitoral em 07/10/2018 e quedou-se inerte à intimação da Justiça Eleitoral (fl.
07/07v). Assim, descumprida a norma e não havendo justa causa nos autos, a multa deverá ser aplicada, de modo
a evitar a prática da conduta omissiva.
O art. 124 do Código Eleitoral prescreve o seguinte:
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 trinta dias após, incorrerá na multa de
cinquenta por cento a 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.
Por outro lado, o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 estabeleceu o seguinte:
Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das
de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja
aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.
De acordo com o art.367, I do Código Eleitoral, as multas eleitorais deverão ser aplicadas respeitando a condição
econômica do eleitor, podendo ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou o Tribunal considerar que, em virtude
da situação econômica do infrator, esta será ineficaz (art. 367, §2º do Código Eleitoral). Atualmente, as multas aos
mesários faltosos, fixadas no seu mínimo, máximo e décuplo, correspondem a R$ 17,57; R$ 35,14 e R$ 351,37.
Ante o expendido, com apoio no art. 124 do Código Eleitoral e na Resolução TSE n° 21.538/2003, arbitro a multa
no valor máximo de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos) para o(a) mesário(a) faltoso(a) Jecson
Santos Torres, Inscrição Eleitoral n.º 0248 7518 2100.
Intime-se o(a) interessado(a), para comparecer ao Cartório Eleitoral e comprovar o pagamento da multa imposta,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Conste na intimação que o não pagamento da multa acarretará a
impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral enquanto perdurar o débito e inscrição da mesma em dívida
ativa.
Caso não seja efetuando o pagamento, lavre-se o competente Termo de Registro de Multa Eleitoral, arquivando-o
na pasta respectiva.
P.R.I. Após, arquivem-se os presentes autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 20 de maio de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO 74-83.2019.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
ELEITOR ENVOLVIDO(A): ELAINE BATISTA DOS SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou
Abandono do Serviço Eleitoral
DECISÃO:
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento administrativo para apuração da ausência à convocação para os trabalhos eleitoral no
1º e 2º turno do pleito 2018, nos termos do 124, do Código Eleitoral e Resolução TSE nº 23.554/2017.
O processo foi iniciado com a Informação n.º 058/2019 e instruído com Ata da Mesa Receptora de Votos da seção
299 e a cópia do comprovante de recebimento da carta convocatória (fls.03/05).
Intimado(a) para se manifestar, o(a) interessado(a) apresentou justificativa (fl.09) com documentação (fl.10),
declarando que estava com 8 (oito) meses de gestação, ficando impossibilitada de exercer sua função no dia do
pleito.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (fl. 12) pelo deferimento da justificativa apresentada.
Eis o relatório. Passo a decidir.
O mesário foi regularmente convocado para a função de 1º Secretário da Seção Eleitoral 299, sendo prontamente
substituído por outro eleitor convocado na fila, segundo anotações registradas na ata da mesa receptora
(fls.03/04). A ausência do mesário ocorreu em razão das alegações aduzidas no requerimento e ratificadas pela
documentação juntada aos autos (fls.09/10).
Ante o expendido, acato a justificativa apresentada, devendo o Cartório promover o lançamento do ASE 175
(REGULARIZAÇÃO DE AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS) na inscrição 0282 2683 2160, pertencente à
Senhora Elaine Batista dos Santos.
P.R.I. Após, arquivem-se os presentes autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 20 de maio de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 68-76.2019.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
ELEITOR ENVOLVIDO(A): ANA KAROLYNE SOARES PEREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Recusa ou
Abandono do Serviço Eleitoral
DECISÃO:
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento administrativo para apuração da ausência à convocação para os trabalhos eleitoral no
2º turno do pleito 2018, nos termos do 124, do Código Eleitoral e Resolução TSE nº 23.554/2017.
O processo foi iniciado com a Informação n.º 052/2019 e instruído com Ata da Mesa Receptora de Votos da seção
263 e a cópia do comprovante de recebimento da carta convocatória (fls.03/04).
Intimado(a) para se manifestar, o(a) interessado(a) apresentou justificativa (fl.08) com documentação (fl.09/10),
declarando que tem um filho de 8 (oito) anos, e não tinha com quem deixá-lo, ficando impossibilitada de exercer
sua função no dia do pleito.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (fl. 11) pelo deferimento da justificativa apresentada.
Eis o relatório. Passo a decidir.
O mesário foi regularmente convocado para a função de Presidente de Mesa Receptora de Votos da Seção
Eleitoral 263, sendo prontamente substituído por outro integrante da seção eleitoral, segundo anotações
registradas na ata da mesa receptora (fl.03). A ausência do mesário ocorreu em razão das alegações aduzidas no
requerimento e ratificadas pela documentação juntada aos autos (fls.08/10).
Ante o expendido, acato a justificativa apresentada, devendo o Cartório promover o lançamento do ASE 175
(REGULARIZAÇÃO DE AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS) na inscrição 0251 7436 2135, pertencente à
Senhora Ana Karolyne Soares Pereira.
P.R.I. Após, arquivem-se os presentes autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 20 de maio de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Edital
EDITAL 338/2019 - 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) 017/2019
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
vinte 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
20/05/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0697959 e o código CRC C38B1862.
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601257-79.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601257-79.2018.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
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Juiz(a) Relator(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): ALEXSANDRA SILVA SANTOS DE MELO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - OAB/SE 11309
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe e do art. 82, §1º, da Resolução nº 23.553/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA ALEXSANDRA SILVA
SANTOS DE MELO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir desta intimação, efetuar e/ou comprovar
o recolhimento ao Tesouro Nacional, que foi aplicado nos autos do processo em referência, sob pena de inscrição
na dívida ativa e cobrança mediante execução fiscal.
OBS: A guia de recolhimento (GRU) está anexada aos autos do processo judicial eletrônico.
Aracaju (SE), em 22 de maio de 2019.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
SJD/COREP
PROCESSO 0601305-38.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601305-38.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 DANIEL CRUZ FORTES DEPUTADO ESTADUAL, DANIEL CRUZ FORTES
Advogado do(a) INTERESSADO(S): RELBER ALMEIDA DE SOUSA - OAB/SE 9772
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 21/05/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. NOTA FISCAL EMITIDA
EM DATA ANTERIOR ÀLIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. FALHA MERAMENTE FORMAL. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017.
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 que a nota fiscal nº 201800000000715, no
valor de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), emitida pela GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA,
foi registrada na prestação de contas em exame no momento de sua emissão em 17/08/2018, e o pagamento do
gasto gerado pela dita nota fiscal foi realizado em 28/08/2018, após a abertura da conta bancária em 21/08/2018,
mediante transferência online (R$ 7.980,00) acostada aos autos (ID 213368 / item 2 –pág. 2). 2. Contas aprovadas
com ressalvas.
PROCESSO 0600100-37.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600100-37.2019.6.25.0000
ORIGEM: Lagarto - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JUÍZO DA 012 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): JOSE ERALDO SANTOS PRATA
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: 15/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 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.
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.
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PROCESSO 0600129-87.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600129-87.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): DEMOCRATAS - DEM (DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE)
Advogados do(a) INTERESSADO(S): FLAMARION D AVILA FONTES - OAB/SE 724, ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA BEZERRA - OAB/SE 1637
DESPACHO / DECISÃO
"ATO ORDINATÓRIO Com fundamento no art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Secretaria Judiciária
INTIMA o(a) INTERESSADO DEMOCRATAS - DEM (DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE), na pessoa do(as)
seu(as) advogado(as), para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou
manifestar-se acerca do Relatório/Check-List (Informação ID nº 1770218) da Unidade Técnica juntado aos autos
do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600129-87.2019.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado
através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 21 de maio de 2019.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário"
PROCESSO 0600118-58.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600118-58.2019.6.25.0000
ORIGEM: Maruim - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
SERVIDOR(ES): ELISSANDRA SANTOS SOARES
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 014 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
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.
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 da
servidora.
PROCESSO 0600097-82.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600097-82.2019.6.25.0000
ORIGEM: Itaporanga d'Ajuda - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 031 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): REGINALDO BISPO DOS 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: 15/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE
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.
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PROCESSO 0600136-79.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600136-79.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), JEFERSON LUIZ
DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO MITIDIERI
Advogado do(a) INTERESSADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
DESPACHO / DECISÃO
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA o(a)
(INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), para, querendo, no
prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se acerca do Relatório/CheckList (Informação ID nº 1763068) da Unidade Técnica juntado aos autos do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº
0600136-79.2019.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado através do serviço de consulta ao
PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 21 de maio de 2019.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
PROCESSO 0600106-44.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600106-44.2019.6.25.0000
ORIGEM: Estância - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS INTERESSADO(S): JUÍZO DA 006 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): MARIA LUCIA MARTINS CARVALHO 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: 15/05/2019 EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE
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 da
servidora.
PROCESSO 0600108-14.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600108-14.2019.6.25.0000
ORIGEM: Propriá - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JUÍZO DA 019 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): AISLEY KAROLINE ARAUJO DE SOUZA
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. AUXILIAR
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 da
servidora.
PROCESSO 0600105-59.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600105-59.2019.6.25.0000
ORIGEM: Boquim - SERGIPE
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JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JUÍZO DA 004 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): VALDECO DO NASCIMENTO VIEIRA
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: 15/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR
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 0600101-22.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600101-22.2019.6.25.0000
ORIGEM: Lagarto - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 012 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE, LAIS CELESTINO DE JESUS
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: 15/05/2019
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO. RENOVAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE
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 renovação da requisição da
servidora.
Pauta de Julgamentos
PROCESSO 0600873-19.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600873-19.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DIÓGENES BARRETO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 JOSE ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, JOSE
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO: 29/05/2019, às 14:00
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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Atos do Corregedor
Decisão Monocrática
PROCESSO 0601590-31.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601590-31.2018.6.25.0000
ORIGEM: Tobias Barreto - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB/SE 1592
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JULIANO GOIS DA SILVA E JOSENILZE SILVA SANTOS
ADVOGADO DO(S) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): ANTONIO FERNANDO VALERIANO - OAB/SE 1986
TERCEIRO INTERESSADO: ADILSON DE JESUS SANTOS
ADVOGADO DO(S) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): HELENILSON ANDRADE E SIQUEIRA - OAB/ SE 11302,
SILMARA OLIVEIRA ANDRADE DE SIQUEIRA PINTO - OAB/SE 9220, RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA OAB/SE 6761, VINICIUS PEREIRA NORONHA - OAB/SE 9252, LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA
SILVA - OAB/SE 6768, RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - OAB/SE 5554, JURANDYR CAVALCANTE
DANTAS NETO - OAB/SE 6101
EMBARGADA/INVESTIGANTE: MARIA VALDINA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO DA EMBARGADA/INVESTIGANTE: WALLA VIANA FONTES - OAB/SE 8375
DESPACHO / DECISÃO
"Considerando os reiterados julgados das instâncias especial e extraordinária, determinando para tais casos a
notificação da parte contrária para o oferecimento de impugnação ao recurso (Precedentes: STJ, T4, AgInt no
REsp 1423930/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE de 28/09/2018; STJ, CE, EAREsp 285745/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJE de 02/02/2016; STJ, REsp 1526672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 05.08.2015; TSE, AgR no
RESPE 39567/BA, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 17/08/2017; TSE, RESPE 41926/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE de 03/10/2014), determino a intimação da investigante, para, querendo, no prazo de 03 (três) dias
corridos, contrarrazoar os termos da peça embargante ofertada pelo investigado (ID 1761818) em face do teor da
decisão avistada no ID 1726118, em atenção ao devido processo legal. Em sequência, chamo o feito àordem para,
com fundamento no poder geral de cautela do juiz, deferir o requerimento formulado pelo investigado Antônio Nery
do Nascimento Junior na petição ID 1446018, razão pela qual determino que seja oficiado o órgão do Ministério
Público Eleitoral atuante na 23ª Zona Eleitoral (Tobias Barreto/SE), solicitando que seja encaminhada, no prazo de
3 (três) dias, cópia do "procedimento adotado contra a propaganda de doação de casas no período eleitoral de
2018". Cumpridas as providências anteriores ou decorridos ambos os prazos, sejam os autos conclusos. Em
decorrência, será reaberto o prazo para oferecimento de alegações finais após a conclusão das providências
acima expostas.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju(SE), em 20 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR"
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ANEXOS
ANEXO DO EDITAL 617/2018 - CIÊNCIA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS – 31ª ZE
ORIGEM
CÓDIGO
DO DOCUMENTO CLASSIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nº DE
CAIXAS

ANO

DATA
LIMITE

31ª ZE

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 02, 03/2012)

207

31ª ZE

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 03/2012)

208

2012

224

2011/2
013

2018

2012

2018

2019

31ª ZE

31ª ZE

31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE

31ª ZE

31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE
31ª ZE

5000-6
5000-4

EDITAL 2011-2012
GUIAS DE MULTAS ELEITORAIS PAGAS 2013
GUIAS DE MULTAS ELEITORAIS PAGAS 2011/2012/2013
REGISTRO ASE 19 - 2012

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 05/2012)

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 09 A 12/2012)

236

2013

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 04/2012)

210

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 01 E 02/2013)

233

5000-6
5000-2

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA (2011/2014)
DECISÃO COLETIVA DE RAE (LOTE 126 A
132/2011)
REGISTRO ASE 19 - FALECIDO (2011)
TERMO DE MATERIAL DE CONSUMO
(2015)

214

229

2017
2018

2014

2019

2013

2019

2012

2017

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 03 E 04/2013

234

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 05/2012)

213

5000-5

REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA
ELEITORAL (2007-2015)

S/N

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 08/2012 E 01/2013)

232

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 05/2012)

216

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 03 E 4/2012)

209

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 1/2012)

205

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 5/2012)

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 4/2012)

211

2018

2013

5000-2

215

2017

2015

2018

2013
2018

2012
2012

2017
2017
2017
2017
2017
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FORMULÁRIO DE RAE
(INDEFERIDOS/2012)
E LOTE 08/2012

231

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE
(LOTE 5/2012)

5000-2

5000-2

2012

2012

212

2012

2017

FORMULÁRIO DE RAE (LOTE 06 E
07/2012)

226

2012

2017

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE (LOTE 01 E
02/2012)

206

2012

5000-2

FORMULÁRIO DE RAE (LOTE 05 a
08/2013)

235

2013

2017
2019
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