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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 366/2019, DE 23/5/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0696635;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora GENICLEIDE LEMOS BENTO, requisitada, matrícula 309R374,
da 28ª Zona Eleitoral, com sede em Canindé de São Francisco/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 6/5/19, em substituição a JAN
HENRIQUE SANTOS FERRAZ, em virtude de convocação do titular para participar do "Encontro dos Servidores
em Estágio Probatório" e da impossibilidade de substituição pelo assistente no referido dia, conforme justificativa
apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 6/5/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 375/2019, DE 23/5/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0700156;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor ALISSON BRUNO SANTOS VIERA, requisitado, matrícula
309R612, lotado na 14ª Zona Eleitoral, com sede em Maruim/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 25/01, 31/01, 25/02, 22/04, 24/04 e
26/04/2019, em substituição a CRISTIANO RODRIGUES DE MELO, em virtude de afastamento do titular por
motivo de concessão de procedimentos médicos, ausência justificada e para participar de palestras na Semana da
Saúde realizada na sede do TRE/SE, bem como da impossibilidade de substituição pela assistente nos referidos
dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/01/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 376/2019, DE 23/5/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0700157;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora POLIANA BEZERRA GOMES DE SANTANA, requisitada,
matrícula 309R603, lotada na 14ª Zona Eleitoral, com sede em Maruim/SE, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 21/02, 22/02/19
e 09/05/19, em substituição a CRISTIANO RODRIGUES DE MELO, em virtude de afastamento do titular para
participar do Seminário "Impacto das Eleições 2018 e Legado para 2020", realizado na sede do TRE/SE e por
motivo de férias, bem como da impossibilidade de substituição pela assistente nos referidos dias, conforme
justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 21/02/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
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PORTARIA 369/2019
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 0698813;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARTA MARIA NASCIMENTO FARO, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 30923218, Assistente I da Secretaria de Gestão de Pessoas, que se encontra desempenhando suas
atividades na Seção de Pagamentos, da Coordenadoria de Pessoal, da Secretaria de Gestão de Pessoas, para,
sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função comissionada de Chefe da referida Seção, FC6, nos períodos de 15 a 16/4/19 e 22/4/19, em substituição a ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA BEZERRA,
em razão de compensação de banco de horas e ausência Justificada da titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/4/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 370/2019
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 0698066;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ALAINE RIBEIRO DE SOUZA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923331, lotada na 19ª Zona Eleitoral, com sede em Propriá/SE, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que
ocupa, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona Eleitoral, FC-6, no dia 20/5/19, em
substituição a JOSEFA LOURENÇO DOS SANTOS, em razão de exames periódicos 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
PORTARIA 373/2019
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 § 4º do artigo 2º da Portaria
TRE/SE 215/14, acrescentado pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0699089;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ROSANI PINHEIRO DE ALMEIDA, Analista Judiciário - Área Judiciária, matrícula
3092337, Assistente I da Diretoria Geral, FC-1, atualmente desempenhado suas atividades na Seção de Autuação
e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias, da Coordenadoria de Registro, Processamento de Feitos e
Informações Partidárias, da Secretaria Judiciária, deste Regional, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que
ocupa, exercer a função comissionada de Assistente V da referida Coordenadoria, FC-5, no período de 1º/3/19,
4/4/19, 9 a 28/4/19 e 9/5/19, em substituição a MARCO ANTÔNIO SILVA FREIRE, em razão de concessão para
procedimento médico e licença paternidade do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º/3/19.
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 23/05/2019 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=23/05/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 24 de maio de 2019.
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MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Despacho
RECURSO ELEITORAL 2-24.2017.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
RELATOR(A): DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RECORRENTE: JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
ADVOGADO: Hunaldo Bezerra da Mota Neto - OAB: 5922/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
RECORRENTE: LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
ADVOGADO: Hunaldo Bezerra da Mota Neto - OAB: 5922/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Eleições - Eleição Majoritária - Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político - Cargo - VicePrefeito - Cargo - Prefeito - Ação de Investigação Judicial Eleitoral
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Em razão de haver melhores condições de julgamento do feito na sessão de quarta feira, determino que seja
transferido o julgamento do presente processo da sessão de 28.05 para a do dia 29.05.2019 (14h).
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju (SE), 23 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
CUMPRIMENTO DE DECISÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 74-30.2015.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOABY GOMES FERREIRA
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO DA UNIÃO: RENATO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR - OAB: /
EXECUTADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADA: Luzia Santos Gois - OAB: 3136/SE
ADVOGADO: Paulo Ernani de Menezes - OAB: 1686/SE
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
ADVOGADA: Carmem Gabriela Azevedo Santos de Souza - OAB: 11076/SE
RESUMO: Prestação de contas. Partido Político. Órgão de Direção Regional/Estadual. Exercício Financeiro ano
2014. Contas Aprovadas com ressalva. Execução.
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
1. Defiro o pedido da AGU (fls.1694/1699) no sentido de que seja intimado, pessoalmente, o Presidente Regional
do Partido dos Trabalhadores em Sergipe para providencar, no prazo de 15 (quinze) dias (art.60, I, "b", da
Resolução TSE nº 23.464/2015), o recolhimento ao erário do valor atualizado, até maio/2019, de R$ 15.875,53
(quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
2. Em caso de desídia do presidente da agremiação, providencie a Secretaria Judiciária uma varredura, através do
BACENJUD, nos ativos financeiros do partido executado, nos termos previstos no art.835, I e II, do CPC/2015.
3. Caso a providência acima indicada não logre êxito ou logre êxito parcial, DETERMINO a adoção das
providências judiciais de constrição de outros bens, a fim de satisfazer o crédito atualizado, acrescidos de multa,
honorários, juros e custas processuais.
4. Por fim, permanecendo, ainda, a inércia da agremiação partidária, DETERMINO que a Secretaria de
Administração e Orçamento (SAO) deste Tribunal Regional Eleitoral inscreva o nome do devedor no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).
Aracaju (SE), 21 de maio de 2019.
JOABY GOMES FERREIRA
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JUIZ RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Pauta de Julgamentos
ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DE JULGAMENTOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DAS 04 E 05 DE
JUNHO/2019
AVISO – CALENDÁRIO DAS SESSÕES/JUNHO – 2019 – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA SESSÃO PLENÁRIA
DO DIA 04.06.2019 E ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PLENÁRIA PREVISTA PARA O DIA 05.06.2019
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe torna de conhecimento público a ALTERAÇÃO DO
HORÁRIO DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 04.06.2019 E ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PLENÁRIA
PREVISTA PARA O DIA 05.06.2019, conforme abaixo especificado:
ANTES:
DATA

HORÁRIO

04.06 - terça-feira

15h

05.06 – quarta-feira

14h

DATA

HORÁRIO

04.06 - terça-feira

14h30m

03.06 - segunda-feira

14h

MUDANÇA PARA:

Aracaju, 24 de maio de 2019.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Secretaria de Gestão de Pessoas
Informação
INFORMAÇÃO 2686/2019 - SEDEC, DE 24/05/2019
Senhor Diretor,
Trata-se da concessão do adicional de qualificação (AQ), instituído pelo artigo 14, da Lei nº 11.416/2006 e
regulamentado pela Resolução TSE nº 23.380/2012, aos servidores integrantes do quadro permanente deste
Tribunal, decorrente de cursos de pós-graduação e ações de treinamento comprovados.
A servidora DAISY PEREIRA VALIDO, Analista Judiciário, Apoio Especializado - Odontologia, matrícula 30923109,
averbou em 08 de maio de 2019, diploma de conclusão de curso de pós-graduação "Stricto Sensu" (Doutorado)
em Biotecnologia - Renorbio em 2019 (0691883), nos termos da Portaria DOU/GM/MEC nº 609, de 14 de março
de 2019 (0694124 e 0694132), sendo realizado no período de 02/03/2015 a 29/11/2017, com carga horária de 765
horas (0691884).
Analisando o respectivo diploma, a Comissão, instituída pela Portaria 654/09 e alterada pela Portaria 336/16,
entende que existe consonância entre o curso realizado e as atribuições do cargo efetivo desempenhadas pela
servidora, manifestando-se favorável à concessão do adicional de qualificação de 12,5%, decorrente de curso de
pós-graduação Stricto Sensu, em conformidade com o Art. 6º, III, da Resolução TSE mencionada, observando-se
ainda os efeitos financeiros a partir da data de apresentação do diploma, conforme preceitua o art. 7º do mesmo
regulamento.
Por fim, a Comissão alerta para a observância do art. 15, § 1º, da Lei 11.416/06, onde define a não cumulatividade
de percentual entre os adicionais de qualificação de graduação, especialização, mestrado e doutorado, bem como
o que preceitua o Art. 8º, § 2º, VII da Resolução TSE 23.380/2012, a seguir transcrito:
Art. 8º Será devido AQ aos servidores que comprovadamente tenham concluído conjunto de ações de
treinamento.
(...)
§ 2º Não serão consideradas ações de treinamento para fins de concessão do AQ: (grifo nosso)
(...)
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VII – conclusão de cursos de pós-graduação, de graduação, e sequenciais;
Diante do exposto, solicitamos autorização para a concessão, à referida servidora, do percentual constante da
tabela acima (*), incidente sobre o respectivo vencimento básico.
CARLA NUNES NOVAES
Presidente
(Titular da Seção de Desenvolvimento de Competências)
FÁBIO ALMEIDA DE SOUZA
Membro Titular
(Titular da Seção de Direitos e Deveres)
OONA KARINA MENDES DA SILVA
Membro Substituto
(Assistente da Seção de Gestão de Desempenho)
(*) Tabela em anexo
DESPACHO 6780/2019 - GAB-DG, de 24/05/2019
Autorizo a concessão de adicional de qualificação (AQ) à servidora Daisy Pereira Valido, nos termos da
Informação 2686/2019 - SEDEC.
À CODES/SEDEC para as providências de estilo.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003531-81.2019.6.25.8002
INTERESSADO: DANILLO ISAAC COSTA SILVA SANTANA (025882642135)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 2º turno das Eleições 2018, do
eleitor DANILLO ISAAC COSTA SILVA SANTANA, Inscrição Eleitoral 025882642135, nomeado para exercer a
função de SUPLENTE da Seção Eleitoral 283ª desta Zona, conforme indicam a Informação 812/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Tomando conhecimento do Mandado de Notificação expedido, o eleitor apresentou justificativa alegando que
faltou por força de viagem de estudo.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da penalidade administrativa de multa ante a
falta de justificativa plausível para a ausência do eleitor.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965):
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% (cinquenta 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.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e
cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa
dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que
abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a
ocorrência.
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O comparecimento do eleitor ao primeiro turno e a apresentação de requerimento de justificativa denotam que,
conquanto nunca tenha sido intimado pessoalmente, teve plena ciência tanto de sua nomeação quanto da
existência do presente procedimento administrativo.
A carteira de matrícula consular e o passaporte não afastam a configuração da infração administrativa, pois cabia
ao eleitor comunicar a viagem ao Cartório Eleitoral, ou previamente para ser substituído ou logo após sua chegada
do exterior, dentro do prazo legalmente estabelecido, para oferecimento de justa causa.
Isto posto, com base no art. 124 do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE 21.538/2003, em razão da
ausência injustificada ao 2º turno do pleito eleitoral ocorrido em 28/10/2018, APLICO MULTA de R$ 35,14 (trinta e
cinco reais e catorze centavos) ao eleitor DANILLO ISAAC COSTA SILVA SANTANA.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Intime-se o eleitor para ciência da decisão e pagamento da multa eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
após a certificação do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do CE, sob pena de permanecer sem quitação
perante esta Justiça Especializada.
Havendo o pagamento da dívida, regularize-se a situação do eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema
ELO) através do lançamento do código de ASE pertinente.
Caso, contudo, permaneça inerte o eleitor, considerando o teor da Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda a
qual determina a não inscrição do devedor na Dívida Ativa da União pelo baixo valor do débito, apenas arquive-se
o processo em bloco interno.
Em qualquer das hipóteses, adotadas as providências cabíveis, conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003848-79.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ALZIRO UBIRATÃ RIBEIRO DE MORAES (067728450469)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, aos 1º e 2º turnos das Eleições 2018,
do eleitor ALZIRO UBIRATÃ RIBEIRO DE MORAES, Inscrição Eleitoral 067728450469, nomeado para exercer a
função de 1º SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 424ª desta Zona, conforme indicam a Informação 923/2019-02ªZE
e os documentos que a instruem.
Intimado pessoalmente, o eleitor apresentou justificativa alegando que já trabalhou em diversos pleitos eleitorais
não se sentindo mais apto, atualmente, a exercer, de forma eficaz e efetiva, as funções de mesário, pois desde
2014 vem sofrendo de depressão e de outras enfermidades similares.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da penalidade administrativa de multa ante a
falta de comprovação documental da motivação alegada.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965):
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% (cinquenta 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.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e
cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa
dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que
abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a
ocorrência.
O eleitor convocado não apresentou documentos comprobatórios dos problemas de saúde que afirma padecer.
Por outro lado, não se dirigiu ao Cartório Eleitoral, dentro dos prazos legalmente estabelecidos, ou para pedir
dispensa quando do recebimento da Carta Convocatória ou para comprovar justa causa logo após o não
comparecimento aos trabalhos.
Isto posto, restando configurada a infração administrativa, com base no art. 124 do Código Eleitoral c/c art. 85 da
Resolução TSE 21.538/2003, em razão da ausência injustificada aos dois turnos das Eleições 2018, ocorridos em
07/10/2018 e 28/10/2018, APLICO MULTA de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) ao eleitor ALZIRO
UBIRATÃ RIBEIRO DE MORAES.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Intime-se o eleitor para ciência da decisão e pagamento da multa eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
após a certificação do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do CE, sob pena de permanecer sem quitação
perante esta Justiça Especializada.
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Havendo o pagamento da dívida, regularize-se a situação do eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema
ELO) através do lançamento do código de ASE pertinente.
Caso, contudo, permaneça inerte o eleitor, considerando o teor da Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda a
qual determina a não inscrição do devedor na Dívida Ativa da União pelo baixo valor do débito, apenas arquive-se
o processo em bloco interno.
Em qualquer das hipóteses, adotadas as providências cabíveis, conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003930-13.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ANA PRISCILE SOUZA SANTOS (023893032160)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora ANA PRISCILE SOUZA SANTOS, Inscrição Eleitoral 023893032160, nomeada para exercer a função
de SUPLENTE da Seção Eleitoral 404ª desta Zona, conforme indicam a Informação 948/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Intimada pessoalmente, a eleitora apresentou justificativa alegando que se cadastrou como mesária voluntária não
comparecendo por não ter recebido a Carta Convocatória.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aplicação da penalidade administrativa de multa.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965):
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% (cinquenta 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.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e
cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa
dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que
abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a
ocorrência.
Da análise dos autos, verifica-se a boa-fé por parte da eleitora em foco que integra o banco de mesários
voluntários desta Zona Eleitoral, bem como que a mesma não foi intimada pessoalmente acerca da convocação.
A Jurisprudência Pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário
faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação consoante demonstram os seguintes julgados.
Recurso. Mesário Faltoso. Art. 124 do Código Eleitoral. Eleições 2014. O caráter personalíssimo do ato de
convocação para o serviço eleitoral, a exigir ciência inequívoca do convocado, afasta a aplicação de multa quando
a convocação ocorre por meio de terceiros, e não pessoalmente. Provimento. (TRE/RS, RE 3055, ACÓRDÃO de
25/01/2016, Relator(a) DESA. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 14, Data 27/01/2016, Página 2 )
RECURSO ELEITORAL - MESÁRIO FALTOSO - APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO - INEXISTENTE A CIÊNCIA
DA CONVOCAÇÃO - ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA - PROVIMENTO. Não se aplica penalidade ao mesário
faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE/MT, RE 4236,
ACÓRDÃO 21069 de 10/05/2012, Relator(a) GERSON FERREIRA PAES, Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, Tomo 1126, Data 23/05/2012, Página 2-10)
Diante dos argumentos expendidos, não se configurando nenhuma infração administrativa, DETERMINO que se
efetue a regularização da situação da eleitora ANA PRISCILE SOUZA SANTOS no Cadastro Nacional de Eleitores
(Sistema ELO) através do lançamento do(s) código(s) de ASE pertinentes.
Publique-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003089-18.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ANDRE FERREIRA DE SOUZA MEDEIROS (025089282151)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º turno das Eleições 2018, do
eleitor ANDRE FERREIRA DE SOUZA MEDEIROS, Inscrição Eleitoral 025089282151, nomeado para exercer a
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função de 1º SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 379ª desta Zona, conforme indicam a Informação 663/2019-02ªZE
e os documentos que a instruem.
Intimado pessoalmente, o eleitor apresentou justificativa alegando que: a) a Carta Convocatória não lhe foi
entregue mas, sim, a um funcionário do Condomínio; b) somente tomou conhecimento da convocação quando foi
votar no 1º turno; c) que não foi possível ficar para executar a atividade no 1º turno porque a mesa já estava
composta; e d) após ter ciência de sua designação compareceu para trabalhar no 2º turno.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação, registrando, ainda, que o eleitor
acatou o chamado da Justiça Eleitoral espontaneamente ao comparecer no 2º turno.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não recebeu pessoalmente a Carta de Convocação nem teve
conhecimento do ato de sua nomeação visto que após ser informado durante o primeiro turno de votação
compareceu espontaneamente ao segundo turno.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor ANDRE FERREIRA DE SOUZA
MEDEIROS no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através do lançamento do código de ASE
respectivo relativo ao 2º turno do pleito eleitoral 2018 ocorrido em 28/10/2018.
Publique-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0002982-71.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ANAJARA ALVES FEITOSA (013368662143)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º turno das Eleições 2018, da
eleitora ANAJARA ALVES FEITOSA, Inscrição Eleitoral 013368662143, nomeada para exercer a função de 1º
MESÁRIO da Seção Eleitoral 477ª desta Zona, conforme indicam a Informação 628/2019-02ªZE e os documentos
que a instruem.
Intimada pessoalmente, a eleitora apresentou justificativa alegando que se apresentou para trabalhar no 1º turno,
mas, por estar muito doente, foi substituída pelo Suplente, em acordo efetuado com a anuência do Presidente da
Mesa Receptora.
Na sequência, tem-se certidão do Cartorária confirmando a situação fática narrada pela eleitora.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
em razão da alegação da eleitora ter sido confirmada inclusive na Ata da MRV.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que os argumentos da eleitora são verídicos não se configurando,
destarte, qualquer infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora ANAJARA ALVES FEITOSA no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através do lançamento do código de ASE respectivo relativo ao 1º
turno do pleito eleitoral 2018 ocorrido em 07/10/2018.
Publique-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0002668-28.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ALAN GUILHERME MATEUS CARDOSO (025692472100)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
do eleitor ALAN GUILHERME MATEUS CARDOSO, Inscrição Eleitoral 025692472100, nomeado para exercer a
função de SUPLENTE da Seção Eleitoral 541ª desta Zona, conforme indicam a Informação 560/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
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Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização do eleitor.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que em nenhum momento o eleitor teve conhecimento de sua convocação
bem como da existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor ALAN GUILHERME MATEUS
CARDOSO no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442
existentes em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003705-90.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ADRIANA SOUZA LIMA (019266202100)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora ADRIANA SOUZA LIMA, Inscrição Eleitoral 019266202100, nomeada para exercer a função de 1º
SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 365ª desta Zona, conforme indicam a Informação 883/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Intimada pessoalmente em Cartório, a eleitora apresentou justificativa alegando que não recebeu a Carta
Convocatória não tendo tomado conhecimento acerca de sua designação.
Na sequência, certidão cartorária explicita que não foi dada vista ao Órgão Ministerial em razão da constatação de
ausência de intimação pessoal da eleitora.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento do ato de sua nomeação por não ter
recebido a Carta de Convocação.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora ADRIANA SOUZA LIMA no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003825-36.2019.6.25.8002
INTERESSADO: JOSEFA SOLANGE DANTAS DOS SANTOS (003111482127)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora JOSEFA SOLANGE DANTAS DOS SANTOS, Inscrição Eleitoral 003111482127, nomeada para
exercer a função de SUPLENTE da Seção Eleitoral 595ª desta Zona, conforme indicam a Informação 906/201902ªZE e os documentos que a instruem.
Intimada pessoalmente, a eleitora apresentou justificativa alegando que não recebeu a Carta Convocatória não
tendo tomado conhecimento acerca de sua designação.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação.
É o relatório. Decido.
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Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento do ato de sua nomeação por não ter
recebido a Carta de Convocação.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora JOSEFA SOLANGE DANTAS DOS
SANTOS no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442
existentes em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003934-50.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ANDRE FELINTO SANTOS (018739132100)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
do eleitor ANDRE FELINTO SANTOS, Inscrição Eleitoral 018739132100, nomeado para exercer a função de 1º
MESÁRIO da Seção Eleitoral 286ª desta Zona, conforme indicam a Informação 952/2019-02ªZE e os documentos
que a instruem.
Intimado pessoalmente, o eleitor alegou que não tomou conhecimento de sua designação e que desde o ano de
2016 protocolou documentação médica comprobatória dos transtornos psiquiátricos dos quais padece.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da falta de ciência pessoal quanto ao ato de convocação.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não teve conhecimento do ato de sua nomeação por não ter
recebido a Carta Convocatória.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor ANDRE FELINTO SANTOS no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Ademais, diante da situação fática e jurídica apresentada, em consonância com a manifestação do MPE,
PROCEDA o Cartório Eleitoral à RETIRADA do nome deste eleitor do banco de mesários voluntários,
ABSTENDO-SE DE CONVOCÁ-LO NAS ELEIÇÕES FUTURAS.
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003701-53.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ADNILSON NOGUEIRA DE JESUS (003674462100)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
do eleitor ADNILSON NOGUEIRA DE JESUS, Inscrição Eleitoral 003674462100, nomeado para exercer a função
de 1º SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 46ª desta Zona, conforme indicam a Informação 878/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Intimado pessoalmente, o eleitor apresentou justificativa alegando que não tomou conhecimento acerca de sua
designação.
Eis a síntese. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.

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 095

Aracaju, segunda-feira, 27 de maio de 2019

Página 12

Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não teve conhecimento do ato de sua nomeação por não ter
recebido a Carta Convocatória.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor ADNILSON NOGUEIRA DE JESUS
no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes
em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004309-51.2019.6.25.8002
INTERESSADO: VICTORIA VIANA MAGALHAES (027312742178)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora VICTORIA VIANA MAGALHAES, Inscrição Eleitoral 027312742178, nomeada para exercer a função de
1º SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 358ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1139/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização da eleitora.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora VICTORIA VIANA MAGALHAES no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004297-37.2019.6.25.8002
INTERESSADO: SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS (022384502127)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, aos 1º e 2º turnos das Eleições 2018,
do eleitor SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS, Inscrição Eleitoral 022384502127, nomeado para exercer a função
de SUPLENTE da Seção Eleitoral 108ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1128/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização do eleitor.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
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Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS
no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes
em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004293-97.2019.6.25.8002
INTERESSADO: SALETE IRENE DA SILVA (113608640116)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, aos 1º e 2º turnos das Eleições 2018,
da eleitora SALETE IRENE DA SILVA, Inscrição Eleitoral 113608640116, nomeada para exercer a função de
SUPLENTE da Seção Eleitoral 593ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1125/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização da eleitora.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo não cabimento da aplicação da penalidade administrativa
de multa em razão da incerteza quanto à ciência pessoal do ato de convocação.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora SALETE IRENE DA SILVA no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003708-45.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ADRIELLE MALTEZ DOS SANTOS CINTRA (025099352135)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora ADRIELLE MALTEZ DOS SANTOS CINTRA, Inscrição Eleitoral 025099652135, nomeada para exercer
a função de SUPLENTE da Seção Eleitoral 538ª desta Zona, conforme indicam a Informação 890/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização da eleitora.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora ADRIELLE MALTEZ DOS SANTOS
CINTRA no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442
existentes em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004298-22.2019.6.25.8002
INTERESSADO: SILVIA MAIA DE OLIVEIRA (021644442160)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora SILVIA MAIA DE OLIVEIRA, Inscrição Eleitoral 021644442160, nomeada para exercer a função de
SUPLENTTE da Seção Eleitoral 67ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1129/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Intimada pessoalmente em Cartório, a eleitora apresentou justificativa alegando que não recebeu a Carta
Convocatória não tendo tomado conhecimento acerca de sua designação.
Na sequência, certidão cartorária explicita que não foi dada vista ao Órgão Ministerial em razão da constatação de
ausência de intimação pessoal da eleitora.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento do ato de sua nomeação por não ter
recebido a Carta de Convocação.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora SILVIA MAIA DE OLIVEIRA no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004299-07.2019.6.25.8002
INTERESSADO: SIMONE BEMBEM TELES (079434840531)
ASSUNTO:MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora SIMONE BEMBEM TELES, Inscrição Eleitoral 079434840531, nomeada para exercer a função de 2º
MESÁRIO da Seção Eleitoral 275ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1130/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização da eleitora.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora SIMONE BEMBEM TELS no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003539-58.2019.6.25.8002
INTERESSADO: MARCELL SEABRA ARAGAO (023047582151)
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 2º turno das Eleições 2018, do
eleitor MARCELL SEABRA ARAGAO, Inscrição Eleitoral 023047582151, nomeado para exercer a função de 1º
SECRETÁRIO da Seção Eleitoral 344ª desta Zona, conforme indicam a Informação 815/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
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Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização do eleitor.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não teve conhecimento da existência do presente
procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor MARCELL SEABRA ARAGÃO no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao segundo turno do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003852-19.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ANA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA (019584252135)
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
da eleitora ANA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA, Inscrição Eleitoral 019584252135, nomeada para exercer a
função de SUPLENTE da Seção Eleitoral 634ª desta Zona, conforme indicam a Informação 927/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização da eleitora.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que a eleitora não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação da eleitora ANA CARLA CORREIA DE
OLIVEIRA no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442
existentes em seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0003823-66.2019.6.25.8002
INTERESSADO: ALESSANDRA SANTOS DA GRAÇA, TE 019167802160
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO – ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, aos 1º e 2º turnos das Eleições 2018,
do(a) eleitor(a) ALESSANDRA SANTOS DA GRAÇA, Inscrição Eleitoral 019167802160, nomeado(a) para exercer
a função de 2º MESÁRIO da Seção Eleitoral 467ª desta Zona, conforme indicam a Informação 905/2019-02ªZE e
os documentos que a instruem.
Intimado(a) pessoalmente para se justificar, o(a) eleitor(a) requereu o arbitramento de multa na forma da Portaria
1/2019-2ªZE/SE apresentando o respectivo comprovante de pagamento.
Eis a síntese. Decido.
Espontaneamente o(a) eleitor(a) efetuou o pagamento da multa imposta por infração ao art. 124 do Código
Eleitoral (Lei 4.737/1965).
Assim, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do(a) eleitor(a) ALESSANDRA SANTOS DA
GRAÇA no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através do lançamento do código de ASE pertinente.
Publique-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se e conclua-se este processo.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004303-44.2019.6.25.8002
INTERESSADO: THIAGO TAVARES SILVA (019273612143)
ASSUNTO: MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Decisão - 02ª ZE
Trata-se de processo administrativo instaurado em decorrência da ausência, ao 1º e 2º turno das Eleições 2018,
do eleitor THIAGO TAVARES SILVA, Inscrição Eleitoral 019273612143, nomeado para exercer a função de
SUPLENTE da Seção Eleitoral 598ª desta Zona, conforme indicam a Informação 1134/2019-02ªZE e os
documentos que a instruem.
Expediu-se Mandado de Intimação pessoal sem êxito na localização do eleitor.
É o relatório. Decido.
Prescreve o art. 124 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) que o membro da Mesa Receptora de Votos que não
atender à convocação da Justiça Eleitoral nem apresentar justa causa dentro do prazo legal incorrerá em multa ou
sofrerá pena de suspensão caso seja servidor público ou autárquico.
Da análise da documentação, infere-se que o eleitor não teve conhecimento nem de sua designação nem da
existência do presente procedimento administrativo.
A Jurisprudência Pátria é firme no entendimento de que não cabe aplicação de penalidade ao mesário faltoso que
não foi intimado pessoalmente da convocação.
Assim, não houve a configuração de nenhuma infração administrativa.
Isto posto, DETERMINO que se efetue a regularização da situação do eleitor THIAGO TAVARES SILVA no
Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) através da exclusão dos Códigos de ASE 183 e 442 existentes em
seu histórico relativos ao dois turnos do pleito eleitoral 2018 ocorridos em 07/10/2018 e 28/10/2018 .
Publique-se.
Cientifique - se o Ministério Público Eleitoral.
Após a adoção de todas as providências cabíveis, arquive-se e conclua-se este processo.
05ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-94.2018.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - SIRIRI - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SIRIRI -SE)
INTERESSADO(A): EDNALDO MARTINS SILVA OLIVEIRA
INTERESSADO(A): NILVA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
INTERESSADO(A): JOSE ADELMO DE JESUS
ADVOGADO: Priscilla do Rosário Resende Lima Teles - OAB: 4910/SE
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Interessado(a)(s): Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de SIRIRI/SE)
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
III Dispositivo.
Diante de todo o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal
de Siriri/SE), conforme dispõe o Artigo 46, Inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Vistas dos autos ao MPE, para ciência desta decisão.
Publique-se via Diário de Justiça Eletrônico (DJSE).
Registre-se e, intime-se.
Com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, realizadas todas as anotações necessárias e de
praxe nos sistemas da Justiça Especializada, dê-se a devida baixa e, após arquive-se.
Capela/SE, em 23 de maio de 2019
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral da 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 5-41.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAPELA SE)
INTERESSADO(A): ASTROGILDO VIEIRA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): ANGELA MARIA SANTOS LIMA, TESOUREIRO(A)
ADVOGADO: Allef Emanoel da Costa Paixão - OAB: 11309/SE
ADVOGADO: Pedro Hugo Carvalho Belarmino - OAB: 6386/SE
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN - Capela (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 6-26.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAPELA - SE)
ADVOGADO: Humberto Cezar Rocha Melo - OAB: 1313/SE
INTERESSADO(A): MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): AGNALDO FRANCISCO DE LIMA FILHO, TESOUREIRO(A)
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Partido Social Democrático - PSD - Capela (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 9-78.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - MURIBECA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
MURIBECA - SE)
INTERESSADO(A): CARLOS AUGUSTO WILIMERSDORF, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): CLAUDICELY SILVA CONSERVA, TESOUREIRO(A)
ADVOGADO: Christiano Dias Lebre - OAB: 5253/SE
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
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SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Muribeca
(SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-10.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - MURIBECA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ÓRGÃO DEFINITIVOMURIBECA/SE)
INTERESSADO(A): JOSE AIRTON DE SOUZA
INTERESSADO(A): VANESSA IDALIA SOUZA CHIANCA
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Junior - OAB: 11713/SE
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Muribeca (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 23-62.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - SIRIRI - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO PODEMOS -PODE (ÓRGÃO PROVISÓRIO-SIRIRI/SE)
INTERESSADO(A): MARCIA MENEZES MASCARENHAS SANTOS
INTERESSADO(A): MARCELO AUGUSTO DE SOUSA
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Podemos - PODE - Siriri (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-47.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - SIRIRI - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB (ÓRGÃO DEFINITIVOSIRIRI/SE)
INTERESSADO(A): FRANCINE MOCELIN MOURA
INTERESSADO(A): NAILDE MOURA CORRÊA
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Junior - OAB: 11713/SE
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA
[….]
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Siriri (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 16 de maio de 2019.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 016/2019 - DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Dra. Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 05ª Zona Eleitoral de Capela, Estado de Sergipe,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, FAZ SABER, a
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/2017, que os partidos políticos e respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de 2018, as quais se encontram em
Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste Edital,
a apresentação de impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO/
SIGLA
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO MDB

MUNICÍPIO
MALHADA
DOS BOIS/SE

MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO MDB

CAPELA/SE

PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRÁTICO
-PSD

MURIBECA/SE

RESPONSÁVEIS
JORGE GOMES, PRESIDENTE;
IDALICE DOS SANTOS, TESOUREIRA;
BEL. Juraci Nunes de Carvalho Junior– OAB/SE
11.713.
ANA IZABELA CAMPOS ANDRADE,
PRESIDENTE;
ROBERIO DOS ANJOS ANDRADE, TESOUREIRO;
BEL. Juraci Nunes de Carvalho Junior– OAB/SE
11.713.
SANDRA MARIA DA SILVA CONSERVA,
PRESIDENTE;
SILVIO BARRETO RAMOS, TESOUREIRO;
BEL. Fabiano Freire Feitosa– OAB/SE 3.173.

PROTOCOLO/
PROCESSO
1.198/2019
37-46.2019.6.25.0005

1.129/2019
36-61.2019.6.25.0005

1.130/2019
35-76.2019.6.25.0005
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E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJE/SE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos vinte e três (23) dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Najara Evangelista, Técnica Judiciária, preparei e conferi o
presente Edital.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
Autorizado pela Portaria 02/2015-05ªZE
EDITAL 017/2019
PRAZO: 15 dias
De ordem da Excelentíssima Senhora Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 5ª Zona Eleitoral, de acordo com o
§ 2º do art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, c/c o art. 31, caput, e §§ 1º a 3º, da Resolução TSE n.
23.546, de 18 de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições, TORNO PÚBLICO, aos interessados e a todos
quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra à disposição, para exame e
cópia no Cartório da 5ª Zona Eleitoral - Capela/SE, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao exercício financeiro de 2018, do(s) partido(s) político(s)
relacionado(s) abaixo:
AGREMIAÇÃO
PT – Partido dos
Trabalhadores

CIDADE

PROTOCOLO

PROCESSO

Malhada dos Bois

1.225/2019

38-31.2019.6.25.0005

ADVOGADO(A)
Bel. Luiz Gustavo Costa de
Oliveira Silva – OAB/SE 6768

FAZ SABER, ainda, que encontrar-se-á aberto, após o período de publicação, o prazo de 5 dias para impugnação,
conforme disposto no § 3º, do art. 31, Resolução TSE n. 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente Edital que será afixado no local de
costume na sede desta 5ª Zona Eleitoral de Capela e publicado no Diário da Justiça Eleitoral do Estado de Sergipe
(DJESE).
Dado e passado nesta cidade de Capela, aos 24 (vinte e quatro) dias de maio do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, _________, (NAJARA EVANGELISTA), Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente Edital.
Comunique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Capela/SE, 24/05/2018.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
(Autorizada pela Portaria 02/2015)
06ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-18.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (Órgão Provisório de Estância/SE), Partido Político
INTERESSADO(A): Jorgivaldo Ramos de Oliveira, Presidente
INTERESSADO(A): Jaelson de Oliveira Santos, Tesoureiro
ADVOGADO: Genilson Andrade Oliveira - OAB: 2165/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido Trabalhista Cristão - PTC, já qualificado nos autos,
referente às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das
arrecadações e despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
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A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido Trabalhista Cristão - PTC
pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-26.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (Órgão Provisório de Estância/SE), Partido
Político
INTERESSADO(A): ADRIANA OLIVEIRA SANTOS LEITE, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): ELIZÂNGELA DÓREA ANDRADE BARRETO, TESOUREIRA
ADVOGADO: Danilo da Conceição - OAB: 9061/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB já qualificado nos autos,
referente às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das
arrecadações e despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido Republicano Brasileiro PRB pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam
seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 23-93.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (Diretório Municipal de Estância/SE), Partido Político
INTERESSADO(A): MISAEL DANTAS SOARES, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): DANIEL DANTAS SOARES, TESOUREIRO
ADVOGADO: Misael Dantas Soares - OAB: 4525/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido Social Cristão - PSC já qualificado nos autos, referente
às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de
1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das arrecadações e
despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido Social Cristão - PSC pelo
não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 22 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-41.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PR - PARTIDO DA REPÚBLICA (Órgão Provisório de Estância/SE), Partido Político
INTERESSADO(A): ROMUALDO VIEIRA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): FÁBIO OLIVEIRA SANTOS, TESOUREIRO
ADVOGADO: Genilson Andrade Oliveira - OAB: 2165/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido da República - PR, já qualificado nos autos, referente
às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de
1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das arrecadações e
despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
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A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido da República - PR pelo
não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 27-33.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Diretório Municipal de Estância/SE), Partido Político
INTERESSADO(A): JOSÉ DOMINGOS MACHADO SOARES, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, TESOUREIRO
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores - PT, já qualificado nos autos,
referente às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das
arrecadações e despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores - PT
pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-78.2018.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (Diretório Municipal de Estância/SE), Partido
Político
INTERESSADO(A): FLÁVIA BISPO DE FREITAS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): ALAINE MARIA DE MORAES SANTOS, TESOUREIRA
ADVOGADO: Danilo da Conceição - OAB: 9061/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido Social Democrático - PSD, já qualificado nos autos,
referente às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das
arrecadações e despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido Social Democrático - PSD
pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-83.2019.6.25.0006
ORIGEM: SERGIPE - ESTÂNCIA - 6ª ZONA ELEITORAL (ESTÂNCIA)
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, Diretório Municipal
INTERESSADO(A): JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): GILTON MARTINS DOS SANTOS, TESOUREIRO
ADVOGADO: Danilo da Conceição - OAB: 9061/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos, sobre a Prestação de Contas do Partido Popular Socialista - PPS, já qualificado nos autos,
referente às Eleições Gerais 2018. O diretório municipal utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), juntando as peças e documentação exigidas pelas regras estabelecidas na Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, a fim de que fosse apurada a regularidade das
arrecadações e despesas durante a campanha eleitoral.
Analisando a documentação contábil, constatou a Unidade Técnica, através de parecer conclusivo, a inexistência
de impropriedades ou irregularidades que lhes comprometam a regularidade. Entretanto, opinou pela sua
aprovação com ressalvas, pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Concedido prazo para manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, opinou o Parquet pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
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Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum órgão partidário, inclusive os diretórios municipais,
mesmo que sejam constituídos sob forma provisória, deve se eximir, sob pena de serem aplicadas as sanções
cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Art. 48, I, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente às Eleições Gerais 2018. Extrai-se
dos autos, que não são identificadas falhas que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas. Assim,
considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553/2017,
acompanhando o parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, declaro
APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes à campanha eleitoral do Partido Popular Socialista - PPS
pelo não cumprimento do prazo previsto pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Estância (SE), 21 de maio de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
08ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 22-05.2018.6.25.0008
ORIGEM: Gararu (8ª Zona Eleitoral – Gararu)
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Itabi)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Vistos etc.
O Cartório Eleitoral informou este Juízo (fls. 02), com fulcro no art. 30, II, da Resolução TSE N. 23.464/2015, que o
Diretório Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, em Itabi/SE, não apresentou a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2016.
De ordem deste Juízo, foi procedida a notificação do Partido omisso, por meio do Presidente/Tesoureiro, para, no
prazo de 3 (três) dias, promover a devida regularização. No entanto, o diretório quedou-se inerte.
Após, o Cartório procedeu a juntada de extratos bancários que tenham sido eventualmente enviados para a
Justiça Eleitoral, bem como a colheita e certificação sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Às fls. 07, o Cartório manifestou-se pela não prestação de contas, tendo em vista a inércia do Diretório/Comissão
Provisória.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral seguiu o parecer do Cartório, pela não prestadas as contas
(fl. 08).
Por fim, abriu-se prazo de 03 (três) dias para manifestação dos interessados quanto às informações acostadas aos
autos, sendo devidamente notificados, porém o prazo transcorreu sem que houvesse peticionamento.
É o breve relato.
DECIDO
O presente feito trata da Prestação de Contas do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA – em Itabi/SE referente ao exercício financeiro de 2016. A Lei 13.165/2015, em seu art. 3º,
acrescentou o §4º ao art. 42 da Lei n. 9.096/1995, estabelecendo disciplina inovadora no que concerne à
Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais, vejamos:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte....
§ 4º Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido."
Compulsando os autos, observa-se que o Partido deixou de apresentar as contas anuais relacionadas ao exercício
financeiro de 2016.
Assim, considerando que as disposições constantes da Lei 9.504/1997 e Resolução TSE 23.464/2015,
acompanhando o Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 34, §4º, I, da aludida Resolução, JULGO SEM
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MÉRITO E DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, em Itabi/SE
(exercício 2016), e, em consequência, declaro a perda de eventual cota do Fundo Partidário a ser repassada à
referida agremiação, enquanto perdurar a omissão.
Publique-se no Diário da Justiça Eleitoral.
Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, oficie-se aos Diretório Nacional e Estadual do Partido, a fim de que sejam cientificados
do inteiro teor desta decisão.
Registre-se as informações no SICO.
Após, arquive-se.
Gararu/SE, 07 de Maio de 2019
Cláudia do Espírito Santo
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 55-92.2018.6.25.0008
ORIGEM: Gararu (8ª Zona Eleitoral)
INTERESSADO: Partido Solidariedade - Gararu
ADVOGADO: Saulo Oliveira Aragão – OAB/SE 10.265
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2017
Sentença
I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Municipal do PARTIDO SOLIDARIEDADE Gararu/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017.
Notificado para apresentar as contas, o Diretório não atendeu à diligência, apresentando-as fora do prazo, fl. 18.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
- TSE nº 23.546/2017.
Edital nº 28/2019 publicado no Diário de Justiça Eletrônico, e certidão do Cartório Eleitoral, registrando não ter
havido apresentação de impugnação no prazo estipulado no edital.
O Cartório certificou também o não envio de eventuais extratos bancários para a Justiça Eleitoral e o não envio de
cotas do Fundo Partidário dos órgão diretivos nacionais e estaduais às respectivas direções municipais do referido
Diretório.
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º acrescentou o § 4º ao art. 32 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Compulsando os autos, verifica-se a regularidade da documentação apresentada, bem como das contas do
partido.
Às fl 25, o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas com ressalvas.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução - TSE nº 23.546/2017, JULGO PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas contas do Diretório Municipal do Partido Solidariedade –
Gararu/SE, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Proceda-se após o trânsito em julgado o registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Gararu (SE), 20 de maio de 2019.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 65-39.2018.6.25.0008
Interessado: Partido Social Cristão – Canhoba/SE
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO, Canhoba/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
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Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fl. 02), permanecendo inerte, gerando a informação de fl. 03
destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução n. 23464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Durante o exercício financeiro de 2017, o referido Diretório Municipal não recebeu cotas do fundo partidário,
conforme certidão de fl. 05.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO,
Canhoba/SE.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE n. 23546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO,
Canhoba/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e suspensão do seu registro
ou anotação (art. 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 05, exsurge inaplicável a providência
prevista no art. 48, §2º da Res. 23.546/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Sendo assim, conforme art. 48. §2º da Res. 23.546/2017, suspenda-se o registro ou anotação do
Diretório/Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, Canhoba/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, bem como proceda-se o
lançamento da informação no SICO.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, 20 de maio de 2019.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza Eleitoral
15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 50/2019
O Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da
Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN) de Santana do São Francisco/SE,
o(a) Sr(a). ITALA CRISTINA SANTOS RODRIGUES HONORATO, deve tomar ciência da omissão na entrega da
Prestação de Contas (Exercício 2017).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 24 de maio de 2019. Eu, ________________, (Nathalie Malhado
Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
EDITAL 51/2019
O Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da
Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro(a) do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN) de Santana do São Francisco/SE,
o(a) Sr(a). MADSON FERNANDO SANTANA FERREIRA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação
de Contas (Exercício 2017).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
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Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 24 de maio de 2019. Eu, ________________, (Nathalie Malhado
Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
EDITAL 52/2019
O Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da
Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro(a) do Diretório Municipal do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) de Santana do São
Francisco/SE, o(a) Sr(a). RONILDA SILVA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2017).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 24 de maio de 2019. Eu, ________________, (Nathalie Malhado
Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
EDITAL 53/2019
O Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da
Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro(a) do Diretório Municipal da Democracia Cristã (DC) de Santana do São Francisco/SE, o(a) Sr(a). LUIZ
CARLOS DOS SANTOS, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício 2017).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 24 de maio de 2019. Eu, ________________, (Nathalie Malhado
Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Despacho
CARTA DE PRECATÓRIA – PROTOCOLO SADP- 38-02.2018
Processo ORIGEM: AP 43-92.2015.6.25.0005
AUTOR(A): Ministério Público Eleitoral
RÉU: Jarisson da Conceição Félix de Menezes
ADVOGADO: JOSUE CHRISTOPHER VIEIRA DE MOURA – OAB/SE: 5411
ADVOGADA: CAROLLINE MELO CAMPOS - OAB/SE: 8033
R.h.
I – Designo audiência admonitória para o dia 19/06/18 às 9h.
II- Notifique-se o MPE.
III- Proceda-se as intimações necessárias.
(Local da audiência: Fórum Des. Gilson Gois Soares – Largo Joel Fontes Costa S/N – Rodovia João Bebe Água São Cristóvão/SE)
São Cristóvão (SE), 14 de março de 2019.
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral
21ª Zona
27ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 164-20.2016.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
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EXMO. SR. HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(A): JOSE GONZAGA DE SANTANA
ADVOGADO: Arthur Vitor Santana - OAB: 5193/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Eleições - Prestação de Contas - Prestação
de Contas - De Candidato - Cargo - Vereador - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Diante do trânsito em julgado, certificado às fls. 282, determino a intimação do devedor, JOSÉ GONZAGA DE
SANTANA, para o pagamento da multa imposta no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo sem recolhimento da
multa, inscreva-se o débito no Livro próprio, bem como no sistema de sanções.
Registre-se o competente ASE no Cadastro Nacional de Eleitores, e, remetam-se os presentes à Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Secretaria Judiciária do TRE-SE, para inscrição na Dívida Ativa da União.
Aracaju, 22 /05/2019.
VÃNIA FERREIRA DA BARROS
Juíza Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 292/2019
A Excelentíssima Doutora ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juíza Eleitoral, nesta 31ª Zona Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento na legislação eleitoral em
vigor, foram DEFERIDOS os pedidos de Alistamento, Transferência, Revisão e Segunda Via dos eleitores
constantes no lote 0014/2019 conforme relação anexada na sede deste Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou PUBLICAR o presente edital no local de costume deste
Fórum, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de modo a permitir eventual impugnação, pelo prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º da Res.
TSE n.º 21.538/03.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, aos oito e seis dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu ______________ , Maria Isabel de Moura Santos; Chefe de Cartório; digitei o presente Edital, que
segue assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
EDITAL 353/2019
A Excelentíssima Doutora ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juíza Eleitoral, nesta 31ª Zona Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento na legislação eleitoral em
vigor, foram DEFERIDOS os pedidos de Alistamento, Transferência, Revisão e Segunda Via dos eleitores
constantes no lote 0015/2019 conforme relação anexada na sede deste Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou PUBLICAR o presente edital no local de costume deste
Fórum, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de modo a permitir eventual impugnação, pelo prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º da Res.
TSE n.º 21.538/03.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, a vinte e três dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu ______________ , Maria Isabel de Moura Santos; Chefe de Cartório; digitei o presente Edital, que
segue assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
EDITAL 355/2019
A Excelentíssima Doutora ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juíza Eleitoral, nesta 31ª Zona Eleitoral do
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
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TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento na legislação eleitoral em
vigor, foram DEFERIDOS os pedidos de Alistamento, Transferência, Revisão e Segunda Via dos eleitores
constantes no lote 0016/2019 conforme relação anexada na sede deste Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou PUBLICAR o presente edital no local de costume deste
Fórum, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de modo a permitir eventual impugnação, pelo prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º da Res.
TSE n.º 21.538/03.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, a vinte e três dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu ______________ , Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei o presente Edital,
que segue assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601185-92.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601185-92.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 NAEL SANTOS DE MATOS DEPUTADO ESTADUAL, NAEL SANTOS DE
MATOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): FAUSTO GOES LEITE JUNIOR - OAB/SE 2525
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 21/05/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE E
REGULARIDADE DAS CONTAS. EMBARAÇO ÀFISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. 1. A ausência de justificativa/comprovação dos recursos próprios aplicados em campanha, quando
em valor superior ao do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, implica a caracterização de
uso de recurso de origem não identificada, o que configura irregularidade grave, prejudica a confiabilidade das
contas e impõe o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da Res. TSE 23.553/2017.
Precedentes. 2. Na espécie, constatada a omissão de despesa e a utilização de recurso de origem não
identificada, impõe-se o reconhecimento da falta de confiabilidade e de regularidade das contas; o que, àluz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implica a sua desaprovação. 3. Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
PROCESSO 0601153-87.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601153-87.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): WENDELL DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LEONARDO BARROS CHAGAS - OAB/SE 7793
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 23/05/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. REGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Considerando não ter sido constatada nenhuma falha que comprometa a
regularidade das contas, nem ter sido detectada nenhuma das situações indicadas no art. 68, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, aprova-se a prestação de contas em análise. 2. Contas aprovadas.
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ANEXOS
ANEXO DA INFORMAÇÃO 2686 - SEDEC – TRE/SE – ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DE CURSO DE GRADUAÇÃO
SERVIDOR

MATRIC.

CURSO

% AQ EFEITOS FINANCEIROS

Daisy Pereira Valido
Biotecnologia - Renorbio
30923109
12,5
(0691883)
em 2019

08/05/2019

CARGO
Analista Judiciário Apoio Especializado
- Odontologia
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