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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 465/2020 - SEI/TRE-SE - 0871787
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 28, XXXV, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a Resolução TRE-SE 12/2020, que alterou o Regulamento Interno da Secretaria do TRE-SE,
sobretudo no que se refere àcriação do Núcleo de Apoio àGovernança;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a artigo 5° da Portaria 694/2018 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Compete ao Núcleo de Apoio àGovernança a verificação do cumprimento dos requisitos formais do
instrumento de constituição e o acompanhamento do prazo de vigência de comissões e comitês.
Parágrafo único. Deverá ser mantido um quadro atualizado de todas as comissões e comitês na Internet em
espaço reservado àGovernança do TRE.”
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 25/06/2020, às 11:30, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 475/2020 - SEI/TRE-SE - 0872139
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
2485/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) LUCIANA BORGES DAS CHAGAS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
Área Administrativa, matrícula 30923293, pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE, Progressão funcional da
Classe “C” Padrão "11", para a Classe “C” Padrão "12", com efeitos financeiros a partir de 16/06/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 25/06/2020, às
11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 474/2020 - SEI/TRE-SE - 0872137
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
2502/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) JOYSLAN DE ALMEIDA PRAZERES, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário, Área Administrativa, matrícula 30923224, pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE,
Progressão funcional da Classe “C” Padrão "12", para a Classe “C” Padrão "13", com efeitos financeiros a partir de
02/06/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 25/06/2020, às
11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 476/2020 - SEI/TRE-SE - 0872140
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
2498/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) EMÍLIA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, ocupante do cargo Analista
Judiciário, Área Judiciário, matrícula 30923332, pertencente ao Quadro de Pessoal deste TRE,
Progressão funcional da Classe “A” Padrão 1, para a Classe “A” Padrão 2, com efeitos financeiros a partir de
04/06/2020.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 25/06/2020, às
11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 473/2020 - SEI/TRE-SE - 0872136
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
2481/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
Área Administrativa, matrícula 30923310, pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE, Progressão funcional da
Classe “A” Padrão "4", para a Classe “A” Padrão "5", com efeitos financeiros a partir de 20/05/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 25/06/2020, às
11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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 24/06/2020 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=24/06/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 25 de junho de 2020.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600002-46.2019.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600002-46.2019.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
ARACAJU SE
REQUERENTE: DEMOCRATAS, GILSON DOS ANJOS SILVA, LUCAS ANJOS AMARAL INTERESSADO: ERICK
ANJOS ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
DESPACHO O interessado foi oportunizado a ratificar as contas apresentadas, no entanto deixou escoar o prazo,
conforme Certidão ID 1694077. Sendo assim, ante a ocorrência da preclusão temporal concernente ao pleiteado
na Petição ID 1756818, nada a deferir. Certifique-se após o trânsito em julgado e arquive-se, independente de
publicação deste despacho. Intimem-se. JANE SILVA SANTOS VIEIRA JUÍZA ELEITORAL
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PROCESSO 0600009-04.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-04.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
ARACAJU SE
REQUERENTE: ELEICAO 2012 UBIRAJARA PALMEIRA DO NASCIMENTO VEREADOR
Advogado do(a) REQUERENTE: JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR - SE11713
SENTENÇA
Trata-se de apresentação de contas eleitorais por UBIRAJARA PALMEIRA DO NASCIMENTO, candidato ao cargo
de vereador no pleito de 2012, no município de Aracaju, àépoca julgadas não prestadas, nos autos do processo
SADP n° 979-34..2012.6.25.8002, com o consequente lançamento no cadastro eleitoral do ASE 230 –
irregularidade na prestação de contas, motivo 1 –não prestação –mandato de 4 anos.
Em consequência da mencionada omissão e com fundamento no art. 53, I, da Resolução TSE 23.376/2012, o
candidato ficou impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o encerramento da legislatura, ocorrido em
2016, e persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Verificou-se que as contas apresentadas pelo candidato não foram submetidas no sistema SPCE de contas
eleitorais 2012, na forma do art. 44 na Resolução supramencionada, que assim prescreve in verbis:
art. 44. Para a elaboração e o encaminhamento àJustiça Eleitoral das peças e documentos enumerados no art. 40
desta resolução, deverá ser utilizado o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), disponibilizado na
página da Justiça Eleitoral, na internet.
Intimado, via DJE, para apresentar as contas eleitorais no sistema próprio, o candidato manteve-se silente,
conforme certificado nos autos. (Certidão ID 1815523)
Diante do exposto, indefiro a exordial e extingo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I do
NCPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600053-17.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600053-17.2020.6.25.0004
/ 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
INTERESSADO: LUCAS SIMOES DE ALCANTARA
SENTENÇA
Vistos, etc;
Trata-se de duplicidade (1DSE2002727960) envolvendo as inscrições eleitorais n.º 028492852143 e
029516252100, agrupadas no batimento realizado em 27/05/2020, pelo TSE, em nome de LUCAS SIMOES DE
ALCANTARA, filho de Maria Soleide Silveira Simões e Arnaldo Silva de Alcantara, nascido em 20/10/2000.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com o espelho da coincidência, os espelhos de ambas as inscrições e toda
documentação pessoal do eleitor juntada ao requerimento de inscrição n.º 029516252100, efetuada no dia
06/05/2020, por meio do Sistema Título Net, e direcionada a esta Zona Eleitoral.
Éo breve relatório. Decido.
Compulsando a documentação trazida ao feito, constata-se que os dados pessoais (nome filiação, local e data de
nascimento, RG) preenchidos em ambos os requerimentos são idênticos, não havendo dúvida de que ambas as
inscrições pertencem ao mesmo eleitor.
Ademais, verifica-se que embora o Sr. LUCAS SIMÕES DE ALCANTARA possua inscrição eleitoral sob o n.º
028492852143, desde 19/03/2018, vinculada ao município de Umbaúba/SE (35ª Zona Eleitoral de Sergipe),
requereu a esta Zona Eleitoral, no dia 06/05/2020, por meio do sistema Título Net, outro alistamento eleitoral no
município de Arauá/SE, sendo atribuída uma segunda inscrição eleitoral, sob o n.º 029516252100, ao mesmo
cidadão.
Resta claro, portanto, que houve equívoco quando do preenchimento pelo eleitor do requerimento destinado a esta
Zona Eleitoral, especificamente no campo “OPERAÇÃO”, pois, em verdade, este desejava efetuar a
TRANSFERÊNCIA de domicílio eleitoral para o município de Arauá/SE, o que deveria ocorrer na inscrição eleitoral
já existente. Igualmente, o servidor responsável pela análise não se atentou para tal fato, e deixou de proceder a
correção do requerimento gerador da inscrição eleitoral mais recente, conforme disposto na Resolução TRE-SE
n.º 6/2020.
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Posto isto, com fulcro no art. 40, I c/c. art. 41, I, ambos da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino a
REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral n.º 028492852143 e o CANCELAMENTO da inscrição eleitoral n.º
029516252100.
Procedam-se as anotações pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.
Em face do quadro pandêmico atual (COVID-19), autorizo a intimação do eleitor por meio de endereço eletrônico
ou telefone informado no(s) requerimentos (RAE’s).
Cumpridas as determinações, arquive-se.
Boquim/SE, 22 de junho 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral da 4ª ZE/SE
06ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600019-36.2020.6.25.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600019-36.2020.6.25.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
REQUERENTE: FABIO EMANUEL SILVEIRA DE OLIVEIRA
DECISÃO
Trata-se de pedido apresentado pelo Sr. FÁBIO EMANUEL SILVEIRA DE OLIVEIRA, inscrição eleitoral nº 0218
9256 2135, visando permanência no quadro de filiados do partido CIDADANIA (antigo Partido Popular Socialista PPS), tendo em vista que, segundo o mesmo, preencheu ficha de filiação ao Partido Verde (PV), no entanto, diz o
requerente, informou a desistência de mudança no mesmo dia, porém, o referido partido concluiu a filiação sem o
seu conhecimento.
Certidão do Cartório Eleitoral (ID nº 17709593) informa, baseada em certidão retirada do sistema FILIA do TSE (ID
nº 1773554), que o requerente está filiado ao Partido Verde desde 16/05/2019, certificou, ainda, que inexiste
comunicação de desfiliação ao citado partido, porventura protocolada neste Juízo da 06ª Zona Eleitoral, efetivada
pelo requerente.
Na mesma certidão supramencionada (ID nº 17709593), o Cartório Eleitoral informa que, conforme documentação
retirada dos autos do processo SEI nº 0004086-23.2018.6.25.8006 (ID nº 1773562), "o Sr. Fábio Emanuel Silveira
de Oliveira requerera em 20/02/2018 a sua desfiliação ao antigo Partido Popular Socialista - PPS (atual
Cidadania), a qual foi deferida pelo Juiz Eleitoral da 06ª Zona de Sergipe e efetivada pelo Cartório em 02/04/2018".
Éo relatório. Decido.
Recebo o presente requerimento como pedido de Reversão de filiação partidária, a qual pode ser requerida
quando o demandante foi filiado por um partido político sem a sua autorização com data de filiação recente, o que
leva ao cancelamento da filiação mais antiga, sendo esta vinculada ao partido que o mesmo gostaria de estar
filiado.
No caso dos autos, não há que se falar em reversão ou, como afirma o requerente, permanência, para a filiação
mais antiga referente ao Partido CIDADANIA, tendo em vista que a pretensa não autorizada filiação ao Partido
Verde (PV) não desencadeou a sua desfiliação, nos termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ao
Partido CIDADANIA, mas sim, conforme documentação anexada aos autos (ID nº 1773562), retirada do processo
SEI nº 0004086-23.2018.6.25.8006, tal desfiliação ocorrera a pedido do próprio demandante, protocolado no
Cartório Eleitoral da 06ª Zona em 20/02/2018, a qual foi deferida pelo Juiz Eleitoral e efetivada pelo Cartório em
02/04/2018.
Ademais, verifica-se que o requerente está filiado ao Partido Verde (PV), filiação mais recente, desde o dia
16/05/2019, período suficiente para que o demandante protocolasse pedido de desfiliação ao referido partido para
ingressar nos quadros da outra agremiação desejada, a tempo de cumprir o prazo disposto no art 9º da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições).
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido no requerimento ID nº 1770566.
Intimações necessárias. Ciência ao MPE.
Transcorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Estância/SE, 22/06/2020.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600002-97.2020.6.25.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600002-97.2020.6.25.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
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REPRESENTANTE:
PARTIDO
POPULAR
SOCIALISTA-PPS
/
DIRETORIO
MUNICIPAL
DE
ESTANCIA/SERGIPE
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM
MEDINA GOMES - SE740A
REPRESENTADO: GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, CRISTIANO DA SILVA SOARES, JÚLIO CESAR
PENALVA COSTA, PAULO CESAR DIVINO CANDIDO
Advogado do(a) REPRESENTADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A Advogado do(a)
REPRESENTADO: ELAINE CRISTINA CHAGAS PEREIRA - SE9358 Advogado do(a) REPRESENTADO: ELAINE
CRISTINA CHAGAS PEREIRA - SE9358 Advogado do(a) REPRESENTADO: ELAINE CRISTINA CHAGAS
PEREIRA - SE9358
SENTENÇA
Vistos etc.
1. Relatório
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea, com pedido liminar, ajuizada pelo PARTIDO
CIDADANIA - Diretório Municipal de Estância/SE, antigo Partido Popular Socialista (PPS), em desfavor de
GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, Prefeito de Estância/SE, JÚLIO CÉSAR PENALVA COSTA, CRISTIANO DA
SILVA SOARES e PAULO CÉSAR DIVINO CANDIDO, servidores do município de Estância/SE.
A agremiação política representante aduz que os representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva
Soares e Paulo César Divino Candido promoveram a divulgação de propaganda eleitoral fora do período permitido
pelo caput do artigo 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), ao publicarem, através de aplicativo de mensagens
instantâneas (Whatsapp), "figurinhas", conforme imagens ilustradas na inicial (ID nº 957990) às fls. 02/06, com
foto, cargo, sigla e número do partido do atual Prefeito de Estância/SE, Gilson Andrade de Oliveira,
caracterizando-se, assim, a propaganda extemporânea em favor deste último, que seria pré-candidato àreeleição,
conforme imagem ilustrada àfl. 07 da inicial (ID nº 957990), datada de 02/04/2020, retirada de sua rede social, na
qual o mesmo faz referência ao número do partido e ao cargo.
Afirma que a propaganda antecipada, consubstanciada nas imagens supramencionadas, restou demonstrada,
principalmente, dada a referência ao cargo e ao número que o pré-candidato deverá concorrer no pleito vindouro.
Por último, pede a concessão de liminar para remoção das supostas propagandas antecipadas e que seja julgada
procedente a presente representação, condenando os representados ao pagamento de multa nos moldes do art.
36, §3º da Lei nº 9.504/1997.
O pedido liminar foi deferido em parte na Decisão ID nº 1053735, a qual determinou apenas a exclusão da rede
social do representado Gilson Andrade de Oliveira da já referida imagem ilustrada àfl. 07 da inicial.
Embargos de Declaração opostos pelo partido representante (ID nº 1203034) em face da Decisão ID nº 1053735.
Embargos de Declaração opostos pelo representado Gilson Andrade de Oliveira (ID nº 1252559) em face da
Decisão ID nº 1053735.
A Decisão ID nº 1432766 conheceu dos embargos de declaração opostos (ID’s nº 1203034 e 1252559), no
entanto, não lhes deu provimento, mantendo a parte dispositiva da Decisão ID nº 1053735 nos termos em que foi
proferida.
Petição de comprovação (ID nº 1493031) da exclusão de propaganda irregular, apresentada pelo Sr. Gilson
Andrade de Oliveira.
Em sua contestação (ID nº 1297278), o representado Gilson Andrade de Oliveira, alega, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, afirmando que não pode ser presumido o seu conhecimento da divulgação, através do
aplicativo de mensagens instantâneas - Whatsapp, pelos outros representados, das “figurinhas” descritas na
inicial, declarando, ainda, que a exordial indicou somente como suposta propaganda irregular as tais “figurinhas”,
posto que a divulgação da imagem ilustrada àfl 07 da inicial fora utilizada “com o escopo apenas de justificar que
as figurinhas divulgadas no whatsapp continham o número do partido ao qual estava filiado o representado Gilson
Andrade”; ademais, aduziu que a foto divulgada em sua rede social (fl. 07 da inicial, datada de 02/04/2020) não se
constitui propaganda antecipada, sendo apenas uma divulgação do partido ao qual se filiou (PSD) ao lado dos
seus representantes, para estimular novas filiações ao referido partido.
Em peças separadas (ID’s nº 1297278 e 1297423), mas com teor semelhante, todos os representados
sustentaram a impossibilidade de condenação no que se refere ao compartilhamento das “figurinhas” pelo
Whatsapp, tendo em vista recente julgado do TSE, assentando que a propagação de mensagens em aplicativos
de ambientes restritos não possui alcance suficiente para influenciar o eleitor.
Alfim, em sua contestação (ID nº 1297423), os representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva
Soares e Paulo César Divino Candido, pedem a condenação da agremiação partidária representante por litigância
de má-fé, nos termos dos incisos II, III e V, do art. 80 do CPC, “uma vez que a presente demanda fora interposta
com o intuito de promover propaganda negativa em face dos representados”.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou o parecer ID nº 1808412, manifestando-se pela
procedência da presente representação.
Éo relatório. Decido.
2. Fundamentação
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QUESTÕES PRÉVIAS AO EXAME DO MÉRITO
2.1. Das questões preliminares: da ilegitimidade passiva do representado Gilson Andrade de Oliveira.
O representado Gilson Andrade de Oliveira alega a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a petição inicial da
representação indicou para retirada e proibição de compartilhamento, dado que seriam propaganda
extemporânea, apenas as “figurinhas” compartilhadas pelos representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano
da Silva Soares e Paulo César Divino Candido, em grupos de Whatsapp (fls. 02/06 da inicial, ID nº 957990), posto
que a divulgação da imagem ilustrada àfl 07 da inicial fora utilizada “com o escopo apenas de justificar que as
figurinhas divulgadas no whatsapp continham o número do partido ao qual estava filiado o representado Gilson
Andrade”.
Entretanto, como écediço, no processo judicial eleitoral, o juiz não está adstrito ao pedido exposto na inicial,
devendo se ater aos fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme raciocínio de José Jairo Gomes:
“Todavia, a ausência de pedido não torna inepta a petição inicial. Isso porque é“suficiente que a inicial descreva
os fatos e leve ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventual prática de ilícito eleitoral [...]” (TSE –AgRga-AI nº
4491/DF –Dj 3-9-2005). Nesse particular, o processo jurisdicional eleitoral se aproxima do processo penal, no qual
não se exige que na denúncia conste expresso pedido de condenação, sendo suficiente que esteja implícito.
Conforme reza o art. 41 do CPP, basta que haja a “exposição do fato, com todas as suas circunstâncias”; essa
descrição éessencial para a delimitação da matéria a ser debatida no processo e, pois, para o exercício da ampla
defesa e da correlação com a decisão judicial.” (DIREITO ELEITORAL. 15.ª ed., São Paulo: Atlas, 2019, pág. 629)
Desta feita, vislumbra-se a legitimidade passiva do representado Gilson Andrade de Oliveira, tendo em vista a
imagem ilustrada àfl. 07 da inicial (ID nº 957990), datada de 02/04/2020, retirada de sua rede social.
2.2. Da litigância de má-fé por parte da agremiação partidária representante (Partido CIDADANIA em
Estância/SE).
Os representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares e Paulo César Divino Candido, em sua
contestação (ID nº 1297423), pedem a condenação da agremiação partidária representante por litigância de má-fé,
nos termos dos incisos II, III e V, do art. 80 do CPC, “uma vez que a presente demanda fora interposta com o
intuito de promover propaganda negativa em face dos representados”.
No entanto, a presente representação está baseada em fato e em compartilhamento de imagens em aplicativo de
mensagens instantâneas e rede social; ademais, não vislumbro a atribuição de propaganda negativa com relação
aos representados, decorrendo o ajuizamento da ação do direito fundamental de ação e de petição, art. 5º, incisos
XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, sendo as agremiações partidárias uma das legitimadas para proporem as
representações eleitorais, nos termos do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 (Lei as Eleições).
2.3. Do mérito.
2.3.1. Do compartilhamento das imagens ilustradas às fls. 02/06 da inicial pelos representados Júlio César
Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares e Paulo César Divino Candido.
Em síntese, alega a parte autora que os representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares e
Paulo César Divino Candido promoveram a divulgação de propaganda eleitoral fora do período permitido pelo
caput do artigo 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), ao publicarem, através de aplicativo de mensagens
instantâneas, "figurinhas", conforme imagens ilustradas na inicial (ID nº 957990) às fls. 02/06, com foto, cargo,
sigla e número do partido do atual Prefeito de Estância/SE, Gilson Andrade de Oliveira.
No entanto, vê-se que as imagens supramencionadas foram compartilhadas em grupos do aplicativo de
mensagens instantâneas conhecido como Whatsapp, o que não configura a pretensa propaganda eleitoral
antecipada, uma vez que a propagação de mensagens em tal aplicativo, mesmo nos chamados “grupos”, são
restritas aos participantes do mesmo, tem caráter privado.
Desse modo, as mensagens estão abarcadas pelo exercício legítimo da liberdade de expressão dos indivíduos,
conforme recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o qual transcrevo abaixo:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE
RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
“VIRALIZAÇÃO”. FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a propaganda eleitoral extemporânea,
incontroverso o pedido explícito de voto “em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016”, quando a recorrente, “em
diálogo travado no grupo de Whatsapp ‘Na Boca do Povo’, expressou, por mais de uma vez, o pedido de voto em
favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho”, filho do seu ex-marido, nos seguintes termos: “Nena vote em
Danilo” e “vote em consideração ao velho”. 2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira
dos Santos, aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts. 5º, IV, da
Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos
arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso especial eleitoral 3. Existe na espécie certo conflito entre
bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e,
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de outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo que a atividade
hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o reconhecimento de normas carregadas com maior
peso abstrato, a ensejar, por consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como éo caso da
liberdade de expressão. 4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da resolução de conflitos com
outros princípios constitucionais e direitos fundamentais. 5. Quando o enfoque éo cidadão eleitor, como
protagonista do processo eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio,
impostas limitações senão aquelas referentes àhonra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos
Políticos e as relativas àveracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 25.8.2014). 6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação éde natureza privada e fica restrita
aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, àluz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão. 7. Considerada a
posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda
eleitoral extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo
Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta
medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão. 8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade
em abstrato de eventual “viralização” instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se
amparar em conjecturas e presunções. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de
multa aplicada na origem. (TSE –RESPE nº 13351 (ITABAIANINHA-SE), rel. Min. Rosa Weber, julgado em
07.05.2019, DJe de 15.08.2019, p. 51/52)
Nesse passo, inexiste a configuração de propaganda eleitoral antecipada por parte dos representados Júlio César
Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares e Paulo César Divino Candido.
2.3.2. Do compartilhamento pelo representado Gilson Andrade de Oliveira da imagem ilustrada àfl. 07 da inicial em
sua rede social.
Diz o art. 36 da Lei 9.504/97 que a propaganda eleitoral só épermitida após o dia 15 de agosto do ano da Eleição,
desse modo, trata-se de comando legal que tem o escopo de preservar a igualdade de chances dos atores que
comporão a disputa eleitoral, fixando-se data de largada para a campanha; destarte, toda propaganda realizada
antes desse período será considerada antecipada, logo, irregular.
Por outro lado, o instituto da propaganda eleitoral antecipada restou sobremaneira enfraquecido a partir das
edições das Leis 13.165/2015 e 13.488/2017, as quais acrescentaram diversas hipóteses a Lei das Eleições que
não caracterizam tal propaganda.
Não obstante a novel legislação exigir para a configuração da propaganda extemporânea o pedido expresso de
votos, o caso concreto deve ser analisado àluz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando
conferir igualdade de condições aos candidatos na disputa eleitoral, além de buscar um ambiente de paz e
harmonia nesse embate político.
No caso em exame, verifica-se que o sr. Gilson Andrade de Oliveira ao publicar, no dia 02/04/2020 (fl. 07 da
inicial), em seu perfil social foto de sua nova filiação, fazendo menção ao cargo político que ocupa e indicando o
número com o qual pretende concorrer nas eleições que se avizinham, incorreu na irregularidade da
extemporaneidade de propaganda eleitoral, haja vista que, antes da data informada na legislação eleitoral (15 de
agosto) tornou pública sua intenção de se candidatar e com a indicação do número respectivo, pediu
explicitamente voto.
Com efeito, a linguagem humana écomposta por signo, significante e significado, de modo que ocorre de forma
verbal e não verbal.
A comunicação não verbal éresponsável pelo maior volume de comunicação, como também revela-se a forma
mais próxima de expressão desejada pelo remetente da mensagem, em razão de não possuir a distração e a
limitação da linguagem.
Na prova colacionada com a inicial, o representado deixou claro que pretende concorrer às eleições municipais
2020 e indicou, com gestos (linguagem não verbal), o número que utilizará no escrutínio, de modo a que
expressou clara e explicitamente seu pedido de voto, sem deixar margem ou espaço para dúvidas em qualquer
indivíduo que olha a imagem, havendo expressa vedação àsua conduta.
Portanto, resta evidenciado que houve pedido de voto explícito por parte do representado Gilson Andrade de
Oliveira, em propaganda eleitoral antecipada, transgredindo o disposto no art. 36 da Lei nº 9.504/1997.
c
3. Dispositivo
Em face do exposto, confirmo a antecipação de tutela provisória concedida na Decisão ID nº 1053735 para que
seja excluída da rede social do representado GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA a publicação do dia 02/04/2020,
fl. 07 da inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária em caso de
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descumprimento e condeno o representado GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA ao pagamento de multa no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, §3º da Lei nº 9504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se, em seguida.
Estância/SE, 24 de junho de 2020.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
09ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-80.2019.6.25.0009
ORIGEM: ITABAIANA-SE (9ª ZONA ELEITORAL - ITABAIANA)
INTERESSADO(A): JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA
PARTIDO(S) ENVOLVIDO(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE ITABAIANA)
ADVOGADO: Alexandro Nascimento Argolo - OAB: 4104/SE
PARTIDO(S) ENVOLVIDO(S): IVONI LIMA DE ANDRADE, Presidente
PARTIDO(S) ENVOLVIDO(S): ANDERSON PEREIRA SANTOS, Tesoureiro
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL
DECISÃO:
Vistos, etc.
....Julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, exercício
financeiro 2018.
....Determino a não distribuição de quotas do fundo partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo tempo em que
permanecer inadimplente.
Portaria
PORTARIA 456/2020 - SEI/TRE-SE - 0870063
O Excelentíssimo Senhor Pablo Moreno Carvalho da Luz , Juiz da 9ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que
lhe são conferidas e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO que no dia 07/07/2020, a Corregedoria Regional Eleitoral de Sergipe - CRE/SE realizará a sua
Inspeção Cartorária 2020 na serventia desta Zona;
CONSIDERANDO que, para tal finalidade, o Ofício-Circular 28/2020 - SICOE recomenda o fechamento do Cartório
Eleitoral, no tocante apenas ao atendimento do público externo;
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender o atendimento ao público no Cartório Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Sergipe, do município de
Itabaiana/SE, no dia 07/07/2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ, Juiz Eleitoral, em 24/06/2020,
às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600009-80.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-80.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE
ITABAIANA SE
REQUERENTE: MATILDE CRISTINA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - SE5818
DESPACHO
Tendo em vista o contido na certidão ID (1847546) , determino que seja intimado a interessada, por meio do seu
patrono, a fim de que promova a reapresentação da prestação de contas, no prazo 05 dias, sob pena de serem
julgadas não prestadas, conforme dispõe o art. 51, inciso IV,b” da Resolução TSE n.º 23.376/2012.
Itabaiana-SE, datado e assinado eletronicamente.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
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PROCESSO 0600016-72.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600016-72.2020.6.25.0009
/ 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
INTERESSADO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
INTERESSADO: ELLEN CAROLINE COSTA AZEVEDO
SENTENÇA
Trata-se de duplicidade nº 1DSE2002734680 envolvendo as inscrições eleitorais nºs 029450382119 e
029449422119, ambas da 9ª Zona Eleitoral de Sergipe e pertencente àELLEN CAROLINE COSTA AZEVEDO,
nascida aos 26/08/2001, filha de Katia Rejane dos Santos Costa e Sérgio de Souza Azevedo.
Em 06 de maio, a eleitora preencheu duas solicitações, através do Título Net, de alistamento eleitoral, de acordo
com a informação do cartório eleitoral, causando assim, duplicidade de inscrições, detectadas pelo batimento
realizado pelo TSE em 29/05/2020.
Os autos foram instruídos com comunicação de duplicidade emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, informação
cartorária, bem como documentos no sentido de esclarecer o ocorrido.
Éo breve relatório.
Decido.
Infere-se dos documentos juntados aos autos não se tratar de homonímia, haja vista os dados pessoais serem
idênticos.
Ademais, da análise do caso, embasada também na informação do Cartório Eleitoral desta 9ª Zona, verifica-se
que a eleitora preencheu no título net dois requerimentos de alistamento, ou por equívoco, ou mesmo por
inconsistências do Sistema nos últimos dias para o fechamento do cadastro, levando a erro a eleitora que ficava
em dúvida se o primeiro requerimento havia sido efetivado ou não.
Diante do exposto, nos termos do artigo 40, inciso I da Resolução TSE nº 21.538/03, determino que a inscrição
eleitoral nº 029449422119, com a situação “não-liberada” seja cancelada e, ato contínuo, seja regularizada a
inscrição nº 029450382119, com a situação liberada.
Por se tratar de caso em que não houve dolo ou má-fé, mas sim de especificidade do sistema Título Net, o qual
permitiu gravar solicitação de alistamento em duplicidade, despicienda a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para apuração de eventual ilícito penal.
Por força dos efeitos das medidas de prevenção ao COVID-19 determina-se a intimação da eleitora por telefone
ou e-mail.
Promova-se o lançamento da decisão no sistema Elo.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo
Itabaiana/SE, 24 de junho de 2020.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
14ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600080-67.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (12557) Nº 0600080-67.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE MARUIM SE
RECORRENTE: CRISTIELE RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SANTANA CALAZANS DE SOUZA - SE5704
SENTENÇA
Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de reconsideração, interposto pela Sra. CRISTIELE RODRIGUES DA
SILVA, inscrição eleitoral n.° 0262 3277 2143, contra decisão que indeferiu seu requerimento de transferência de
domicílio eleitoral.
A recorrente aduz que reside no citado município de General Maynard/SE com seu companheiro, Adelmo dos
Santos, na casa de propriedade de sua sogra, Maria Balbina, conforme comprovante de residência anexo.
Juntou-se documento comprobatório de que o Sr. Adelmo éeleitor do município, demonstrando, assim, a
existência de vínculo familiar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer por meio qual “manifesta-se de forma
favorável a Reconsideração da decisão e consequente deferimento do requerimento de transferência de domicílio
eleitoral”.
Ante o exposto, considerando que CRISTIELE RODRIGUES DA SIILVA se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de vínculo familiar no município de General Maynard/SE, julgo procedente o pedido de reconsideração,
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para, com fulcro no art. 267, §6°, parte final, do Código Eleitoral, reformar a decisão ID 1654485, e, em
consequência, DEFERIR o pedido de TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL.
Publique-se no DJE. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oficie-se àCorregedoria Regional Eleitoral, encaminhando cópia desta sentença, a fim de que sejam realizados os
procedimentos técnicos necessários àreversão da anterior decisão de indeferimento.
Maruim, 24 de junho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 14ª Zona
19ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600076-15.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600076-15.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
REQUERENTE: ALEXSANDRA GOMES MATEUS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral Titular da 19ª Zona/SE, Dr. Evilásio Correia de Araújo Filho, o Cartório
Eleitoral da 19ª ZE/SE INTIMA a requerente ALEXSANDRA GOMES MATEUS acerca da decisão proferida nos
autos do processo de FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) n. 0600076-15.2020.6.25.0019 (cópia anexa). Propriá/SE,
24 de junho de 2020. ALAINE RIBEIRO DE SOUZA Técnica Judiciária
21ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600038-94.2020.6.25.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CRISTÓVÃO SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600038-94.2020.6.25.0021
/ 021ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CRISTÓVÃO SE
INTERESSADO: JOAO VICTO FONTES SANTOS
DECISÃO
Trata-se de duplicidade nº 1DSE2002736036 envolvendo as inscrições eleitorais nº 028244892135 pertencente
à34ª ZE de Nossa de Socorro/SE e a de nº 029658002143 pertencente a esta 21ª ZE de São Cristóvão, sendo
ambas em nome de JOAO VICTO FONTES SANTOS, nascido aos 02/04/1999, filho de NILMA MARIA FONTES e
JOSE MESSIAS DOS SANTOS.
Conforme consta na informação cartorária e pela análise dos documentos acostados aos presentes autos,
constata-se de forma segura que a duplicidade de inscrições se refere àmesma pessoa e que decorreu de erro no
preenchimento do requerimento realizado por meio do sistema Título Net, no qual foi assinalada pelo requerente a
operação “alistamento” quando na verdade a intenção era solicitar a “transferência” de domicílio eleitoral, levando
ao equivocado aceite do requerimento pelo Cartório Eleitoral
Diante do exposto, com fundamento no inciso I, art. 40, da Resolução TSE nº 21.538/2003, verificando a
existência de prévia inscrição eleitoral válida para o interessado, a qual abarca todo o seu histórico eleitoral,
DETERMINO a regularização da inscrição eleitoral sob n° 028244892135 (34ª ZE - SE) e o cancelamento da
inscrição eleitoral sob n° 029658002143 (21ª ZE - SE), uma vez que foi expedida de forma contrária ao disposto
nas normas em vigor. Por se tratar de caso em que não houve dolo ou má-fé, mas sim de especificidade do
sistema Título Net, o qual permitiu gravar solicitação de alistamento para quem já possuía título eleitoral, gerando
duplicidades, despicienda a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual ilícito
penal. Por força dos efeitos das medidas de prevenção ao COVID-19 determina-se a intimação do eleitor por
ligação ao número de telefone constante no requerimento, aplicativo de mensagem ou e-mail.
Promova-se o lançamento da decisão no sistema Elo.
Publique-se para ciência aos demais interessados, contando o prazo de 03 três dias da publicação para eventual
manifestação.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
São Cristóvão (SE)
(datado e assinado eletronicamente)
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral - 21ª Zona
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22ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 489/2020 - SEI/TRE-SE - 0872481
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 22ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE, HENRIQUE
BRITTO DE CARVALHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 93, XIV, da Constituição da República e no artigo 203, §4º, do Código de
Processo Civil;
CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução TRE/SE nº 131/2009, que define os atos cartorários e ordinatórios a
serem praticados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Resolução TRE/SE nº 156/2014, que dispõe sobre o protocolo de petições e peças
processuais encaminhadas pelas partes e advogados aos órgãos da Justiça Eleitoral no Estado de Sergipe e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os atos ordinatórios e demais procedimentos a cargo deste Juízo
Eleitoral, de modo a viabilizar rapidez e eficácia na tramitação dos processos;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a administração da Justiça e otimizar a prestação jurisdicional,
diante do direito fundamental àrazoável duração do processo (artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988),
e do princípio da eficiência que rege a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a novel Resolução TSE nº 23.604/2020, que regulamenta o disposto no Título III - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria se aplica aos processos judiciais e administrativos e define os atos ordinatórios que devem
ser praticados de ofício por qualquer servidor, requisitado ou não, da 22ª Zona Eleitoral de Sergipe. que abrange
os municípios de Simão Dias e Poço Verde/SE, sob supervisão do Juiz Eleitoral, para a efetividade do disposto no
artigo 152, §1º, do Código de Processo Civil, e do artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º O ato ordinatório será praticado, de ofício, por qualquer servidor, requisitado ou não, da 22ª Zona Eleitoral
de Sergipe, independentemente de despacho de magistrado, registrando-se nos respectivos autos e expedientes a
observação de que o faz por ordem do Juiz Eleitoral, com a indicação do número desta Portaria.
Art. 3º A realização do ato ordinatório deve observar o entendimento do Juiz Titular, atentando-se para as regras
legais contidas na Constituição Federal de 1988, no Código Eleitoral, no Código de Processo Civil, no Código de
Processo Penal, legislação esparsa aplicável, portarias, resoluções e recomendações da Corregedoria e da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, bem como aquelas oriundas do Supremo Tribunal Federal e
do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A prática dos atos ordinatórios será certificada nos autos, podendo ser revistos de ofício pelo Juiz
Eleitoral.
DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS GERAIS
Art. 4º Nos processos de natureza judicial e administrativa, ficam os servidores do Cartório da 22ª Zona Eleitoral
autorizados a realizar os seguintes atos:
I - distribuir, registrar, autuar e revisar a autuação dos feitos que ingressem no Cartório, inclusive no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP, no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe e no
Sistema Eletrônico de Informações –SEI;
II - proceder àrevisão da autuação do processo, inclusive no sistema informatizado, quando evidenciado equívoco,
quando houver alterações pela inclusão ou exclusão de partes e/ou advogados, assunto etc, e quando houver
necessidade de qualquer outra atualização;
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III - encerrar e abrir novo volume de autos, ao atingir, no máximo, 200 (duzentas) folhas, apondo-se os respectivos
termos de encerramento e de abertura de volumes, podendo esse número de folhas ser excedido,
excepcionalmente, nas seguintes situações:
a) para manter, em um mesmo volume, páginas referentes a uma mesma petição ou documento, a fim de não
prejudicar a compreensão do seu conteúdo;
b) quando o processo for originário de outro órgão que não tenha observado esse limite de folhas; e
c) quando forem necessárias poucas folhas até o arquivamento do processo.
IV - abrir e formar anexos para acondicionar documentos/objetos volumosos, tais como jornais, livros de ata,
diário, mídias de dados, som e vídeo, faixas etc, fora dos autos do processo principal, podendo o respectivo anexo
permanecer guardado no Cartório Eleitoral durante a tramitação do processo, para eventual consulta, certificandose tal procedimento no feito principal;
V - juntar petições, procurações, substabelecimentos, ofícios e outros documentos que não necessitem de
apreciação prévia do Juiz;
VI - expedir e subscrever comunicações, ofícios, citações, notificações e intimações, cartas, mandados, editais,
mensagens eletrônicas necessárias para o cumprimento de diligências, quando a lei assim estabelecer, ou quando
antecedidos de despacho que determine sua expedição, assinando-os, exceto para o cumprimento de liminar ou
busca e apreensão;
VII - dar vista ou ciência ao Promotor de Justiça Eleitoral;
VIII - publicar editais, quando e na forma prevista na legislação e nas resoluções do TSE e do TRE/SE;
IX - intimar a parte autora, por meio do seu advogado, para fornecer cópias de petição inicial e seus documentos
em número suficiente para citação da parte-ré, para cumprimento de exigência legal;
X - intimar procuradores para que subscrevam suas petições, quando não devidamente firmadas;
XI - intimar a parte para apresentar o instrumento de mandato conferido ao advogado, ressalvados o disposto no
artigo 9º desta portaria e as hipóteses previstas no artigo 104 do CPC;
XII - autuar ou revisar a autuação dos processos de filiações sub judice e, no prazo legal, aguardar a defesa do
filiado e dos partidos envolvidos;
XIII - autuar ou revisar a atuação do processo de coincidência de inscrições eleitorais e, sendo necessário,
notificar os eleitores envolvidos em duplicidade e coincidência;
XIV - assinar cartas de convocação de mesários e demais colaboradores por ocasião das eleições;
XV - autuar ou revisar a atuação de processos de registro de candidatura, publicar editais e expedir
citações/notificações/intimações para as coligações, partidos ou candidatos, para sanar eventuais irregularidades,
bem como complementar documentação necessária àcomprovação de regularidade de coligação ou partido ou
requisitos para o registro de candidatura, na forma e no prazo assinado na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral ou legislação aplicável;
XVI - autuar ou revisar a atuação das prestações de contas eleitorais, publicar editais, emitir certidões e pareceres,
notificar/intimar as partes para complementar dados ou para sanear falhas no prazo assinado na Resolução do
TSE, do TRE/SE ou na legislação aplicável;
XVII - abrir vista aos interessados para se manifestarem sobre eventual impugnação, informação ou documento
apresentado nos autos de prestação de contas eleitorais;
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XVIII - prestar informações acerca de dados pessoais de cidadãos, constantes do Cadastro Nacional de Eleitores,
quando a solicitação for oriunda de Órgão Judicial ou do Ministério Público, nos termos da Resolução TSE nº
21.538/2003;
XIX - atender aos pedidos de dados pessoais de cidadãos, constantes do Cadastro Nacional de Eleitores,
formulados por autoridade policial para instauração de inquérito policial que vise a apurar crime eleitoral (artigo 29,
§2º, alínea "b", da Resolução TRE/SE nº 21.538/2003), crime de lavagem de dinheiro (artigo 17-B da Lei
12.683/2012) e crime de organização criminosa (artigo 15 da Lei 12.850/2013);
XX - emitir certidões acerca de dados pessoais de cidadãos, constantes do Cadastro Nacional de Eleitores,
quando for solicitada pelo próprio eleitor, admitindo-se procuração a terceiros; ou por advogado com procuração
específica para atuação perante a Justiça Eleitoral;
XXI - expedir, publicar e subscrever edital de registro de ASE 019 ou de deferimento e indeferimento de RAE, bem
como de alistados e transferidos;
XXII - expedir ofício àEmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando informações sobre
correspondências postadas com aviso de recebimento, que não foram devolvidas ao Cartório Eleitoral;
XXIII - registrar os comandos de ASE 019 (cancelamento por falecimento do eleitor); ASE 043 (conscrito); ASE
078 (quitação de multa); ASE 167 (justificativa de ausência às urnas - não processada por urna eletrônica); ASE
175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais); ASE 183 (convocação para os trabalhos eleitorais); ASE
205 (habilitação para os trabalhos eleitorais); ASE 256 (gêmeo), ASE 272 (apresentação de contas); ASE 280
(desativação de habilitação para os trabalhos eleitorais); ASE 299 (cessação de deficiência), motivo/forma 1, 2, 3 e
5; ASE 337 (suspensão de direitos políticos); ASE 370 (cessação de impedimento –suspensão); ASE 388
(transação penal eleitoral); ASE 396 (portador de deficiência), motivo/forma 1, 2 ou 3; ASE 426 (revogação de
transação penal eleitoral); ASE 442 (ausência aos trabalhos eleitorais ou abandono de função); ASE 540
(inelegibilidade), somente nas hipóteses relativas ao artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC 64/1990; ASE 590
(habilitado para transferência temporária); e ASE 612 (registro individual de pagamento de multa eleitoral); em
inscrição devidamente identificada, quando documentalmente comprovadas as ocorrências, podendo efetuar
diligência(s) na hipótese de serem insuficientes os dados para o lançamento do respectivo Código de ASE, ou
expedir comunicações pertinentes, quando o(a) cidadão(ã) não for identificado(a) como eleitor(a) e/ou quando se
tratar de eleitor(a) pertencente a outra Zona Eleitoral ou Unidade da Federação;
XXIV - registrar a desfiliação partidária no Sistema FILIA, quando o requerente efetuar a devida comunicação ao
Juiz Eleitoral, acompanhada de prévia comunicação ao partido político do qual pretende se desligar, salvo nas
hipóteses de inexistência de órgão municipal partidário ou de comprovada impossibilidade de localização de quem
o represente, situações em que o filiado poderá fazer a sua comunicação de desfiliação apenas ao Juiz Eleitoral;
XXV - realizar diligência requerida, em carta precatória, quando não necessitar de ordem expressa do Juiz;
XXVI - informar ou solicitar informações sobre o andamento de carta precatória, por ofício, fac-símile, mensagem
eletrônica ou telefone, certificando nos autos;
XXVII - devolver, de ordem, carta precatória após o seu cumprimento e juntar aos autos a carta precatória
recebida;
XXVIII - digitalizar autos físicos, arquivados ou não, e convertê-los em autos virtuais no Sistema Processo Judicial
Eletrônico - PJe, sempre que o Cartório Eleitoral julgar necessário; e
XXVIX - numerar e rubricar os livros destinados àlavratura das atas das convenções partidárias para escolha de
candidatos às eleições e para deliberação sobre coligações e respectivas listas de presença.
Art. 5º O Cartório concederá vista, independentemente de prévio despacho do juiz, ao advogado habilitado com
procuração, pelo prazo que lhe competir falar nos autos (artigo 107, III, CPC) ou pelo prazo de até 5 dias ( artigo
107, II, CPC).
Art. 6º A vista de autos depende de prévia autorização do juiz quando:
I - o advogado requeira prazo superior ao legal;
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II - o requerimento de vista for solicitado por estagiário regularmente inscrito na OAB;
III - não houver procuração outorgada ao requerente;
IV - existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrendo circunstância relevante que
justifique a sua permanência no cartório (Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de
1994, artigo 7º, §1º, item 2);
V - o prazo for comum às partes; e
VI - o processo estiver findo ou arquivado.
Parágrafo único. Nas hipóteses acima, o pedido de vista deverá ser interposto mediante petição escrita e
fundamentada.
Art. 7º Findo o prazo da carga ou da vista, o Cartório Eleitoral intimará quem detenha os autos para devolução no
prazo de 3 (três) dias.
Art. 8º Não devolvidos os autos, o Cartório Eleitoral comunicará o fato ao Juiz para a adoção das providências
pertinentes.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Verificada a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou dos
responsáveis, o Cartório Eleitoral deverá remeter os autos conclusos para que seja determinada a suspensão do
processo, com a fixação de prazo razoável para que o defeito seja sanado, sob pena de prosseguimento regular
do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário da
Justiça Eletrônico.
Art. 10 A critério do Cartório Eleitoral, os autos poderão ser remetidos conclusos para que o próprio magistrado
determine a realização de diligências por terceiros, sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral.
Art. 11 Com fundamento no artigo 344 do Código de Processo Civil, se decretada a revelia, as partes e/ou
interessados não serão intimados da sentença, fluindo o prazo recursal da data de publicação do ato decisório no
Diário da Justiça Eletrônico.
Art. 12 O Cartório Eleitoral efetuará o devido registro no Sistema de Prestação de Contas - SICO, após a autuação
das prestações de contas anuais ou dos pedidos de regularização de que trata o artigo 58 da Resolução TSE
23.604/2019.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL COM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Art. 13 Nas prestações de contas anuais, o Cartório Eleitoral, além de observar a legislação aplicável e as demais
disposições desta portaria, também está autorizado a:
I - autuar ou revisar a autuação na classe processual prestação de contas em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas.
II - publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
III - se apresentada impugnação àprestação de contas anual, juntá-la aos autos e intimar o órgão partidário e os
responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que apresente defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze)
dias, requerendo as provas que entender necessárias, sob pena de preclusão;
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IV - em exame preliminar, oferecida impugnação ou não, se verificada a ausência de qualquer das peças previstas
no artigo 29, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, intimar o órgão partidário e os responsáveis para
complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, que, transcorrido sem a devida apresentação, o
Cartório Eleitoral poderá remeter os autos conclusos para decisão ou, se constatar a existência de elementos
mínimos àanálise dos recursos do Fundo Partidário, prosseguir com o exame das contas para a apuração do valor
aplicado e da origem da respectiva verba, afastando-se, desde já, até ulterior decisão, a suspensão imediata do
repasse das quotas do Fundo Partidário prevista no artigo 35, §5º, da Resolução TSE nº 23.604/2019;
V - constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, o Cartório Eleitoral, durante a análise
técnica para exame da regularidade das contas anuais, mencionada no artigo 36, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019, poderá solicitar que:
a) no prazo de 30 (trinta) dias, o órgão partidário junte aos autos documentos ausentes ou complementares que
sejam necessários ao exame das contas;
b) no prazo de 10 (dez) dias, os doadores, os fornecedores ou os prestadores de serviço apresentem informações
e acostem aos autos os respectivos documentos para a verificação da autenticidade de documento constante da
prestação de contas;
c) no prazo de 10 (dez) dias, os órgãos públicos prestem informações com vistas àverificação da origem dos
recursos e de eventual fonte vedada; e
d) no prazo de 10 (dez) dias, órgãos da administração direta, indireta e fundacional apresentem informações para
a realização do confronto com os dados constantes da prestação de contas.
VI - além das providências previstas nas alíneas do inciso anterior, o Cartório Eleitoral pode, de ofício, realizar
diligências que reputar necessárias, estipulando prazo de até 30 (trinta) dias para o seu cumprimento.
VII - concluído o exame a que se refere o artigo 36, caput, da Resolução TSE nº 23.604/2019, disponibilizar o
processo ao Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá, sob pena de preclusão, apontar
irregularidades não identificadas pela Justiça Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias.
VIII - após a manifestação do Ministério Público Eleitoral ou o transcurso do respectivo prazo de 10 (dez) dias para
a sua manifestação, intimar o órgão partidário e seus responsáveis para se defender a respeito das falhas
indicadas nos autos, oportunidade em que poderão requerer a produção de provas, sob pena de preclusão, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias;
IX - Se novas irregularidades e/ou impropriedades forem detectadas no exame da manifestação e dos documentos
acostados pelo partido em resposta àdiligência, somente sobre esse ponto o Cartório Eleitoral emitirá parecer
complementar, que deverá ser submetido, sucessivamente, ao Ministério Público Eleitoral e ao partido político,
para manifestação em 15 (quinze) dias;
X - decorrido o prazo dos incisos VIII ou IX, com ou sem manifestação do órgão partidário, acompanhada ou não
de documentos, e encerradas as diligências, o Cartório Eleitoral emitirá parecer conclusivo das contas, no moldes
do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
XI - apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado, nesta ordem:
a) às partes, primeiro ao impugnante depois ao impugnado, se houver, ou apenas ao partido político e aos
respectivos responsáveis no caso de prestações de contas não impugnadas, para o oferecimento de razões finais,
no prazo de 5 (cinco) dias; e
b) ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no prazo de 5 (cinco) dias.
XII - transcorrido o prazo para a apresentação das alegações finais das partes e do parecer do Ministério Público
Eleitoral, o processo deve seguir concluso para decisão.
Art. 14 Se, do cumprimento de diligência, resultar alteração do conteúdo da prestação de contas, será admitida
excepcionalmente a sua retificação após a autuação, devendo o Cartório Eleitoral reabrir a prestação de contas do
partido para que seja retificada no prazo de 10 (dez) dias.
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Parágrafo único. A partir do dia seguinte àreabertura da prestação de contas, terá início a contagem do prazo para
essa finalidade, fato este que deve ser certificado nos autos da prestação de contas pelo Cartório Eleitoral.
Art. 15 Enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas, os órgãos partidários
podem, a qualquer tempo, apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou
para sanear irregularidades, exceto se não atenderem às diligências determinadas pelo Cartório Eleitoral no prazo
que lhes assinalar, hipótese em que este Juízo considera, desde já, preclusa a oportunidade para a apresentação
do esclarecimento ou do documento solicitado.
Parágrafo único. Compete ao magistrado a possibilidade de relativizar a preclusão de que trata o caput deste
artigo.
Art. 16 Não será admitida a juntada de documento pelos requerentes após a emissão do parecer conclusivo do
Cartório Eleitoral, ressalvado o documento novo, na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil, hipótese em
que o prazo prescricional será interrompido.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Art. 17 Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, o Cartório Eleitoral
está autorizado a, sucessivamente:
I - autuar ou revisar a autuação na classe processual prestação de contas em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas.
II - publicar edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
III - juntar os extratos bancários eletrônicos que tenham sido eventualmente enviados para a Justiça Eleitoral;
IV - colher e certificar nos autos as informações casualmente disponibilizadas por outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário;
V - manifestar-se, mediante análise técnica, sobre as matérias previstas nos incisos II, III e IV, no prazo de 5
(cinco) dias;
VI - abrir vista ao Ministério Público Eleitoral para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, após as informações a
seguir:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica; e
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica.
VII - proceder, de ofício, às demais providências que o Cartório Eleitoral entender necessárias;
VIII - abrir vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias; e
IX - submeter o feito a julgamento.
DAS CONTAS ANUAIS NÃO PRESTADAS
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Art. 18 Encerrado o prazo para a apresentação das contas anuais, a inadimplência dos partidos políticos deve ser
autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, estando autorizado o Cartório Eleitoral a:
I - autuar ou revisar a autuação na classe processual prestação de contas em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas.
II - notificar os órgãos partidários municipais que deixaram de apresentar as suas contas ou a declaração de
ausência de movimentação de recursos, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
III - cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e eventuais
substitutos no período das contas quanto àomissão da apresentação das contas; e
IV - não vigente a comissão provisória ou o diretório partidário municipal, notificar o respectivo diretório
estadual/regional ou, na sua falta, o correspondente diretório nacional, para prestar contas no prazo de 72 (setenta
e duas) horas.
Art. 19 Findo o prazo de 72 (setenta e duas) horas referido nos incisos II e IV do artigo anterior e persistindo a não
apresentação das contas anuais, o Cartório Eleitoral remeterá os autos conclusos, a fim de que seja decretada a
revelia e determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
Art. 20 Recebidos os autos, o Cartório Eleitoral procederá sucessivamente à(s):
I - expedição da(s) comunicação(ões) para suspensão imediata do repasse das quotas do Fundo Partidário;
II - juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido eventualmente enviados para a Justiça Eleitoral;
III - colheita e certificação nos autos das informações casualmente disponibilizadas por outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário;
IV - oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - demais providências que o Cartório Eleitoral entender necessárias;
VI - abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo de 3 (três) dias, o que será feito por edital publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, tendo em vista àrevelia decretada; e
VII - submissão do feito a julgamento.
DA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS NÃO PRESTADAS
Art. 21 Recebido requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário municipal, que
teve transitada em julgado decisão que declarou não prestadas suas contas anuais, o Cartório Eleitoral está
autorizado a:
I - autuar ou revisar a autuação na classe processual correspondente em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas.
II - proceder ao exame técnico para verificar:
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a) se foram colacionados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente,
conforme dispõe o artigo 58, §1º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, arrecadação de recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada, ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
III - caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de origem não identificada ou de fontes
vedadas, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização; e
IV - submeter o feito a julgamento.
Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO
juiz da 22ª zona eleitoral de Sergipe
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO, Juiz Eleitoral, em 25/06/2020, às
13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600017-18.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600017-18.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: ALINE SILVA DE JESUS
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DBR2002732765) envolvendo a eleitora Aline Silva de Jesus, inscrição nº 164088520507 (110ª ZE/BA), cujo
registro se encontra liberado, e Aline Silva de Jesus, inscrição nº 029523052127 (22ª ZE/SE), com registro não
liberado.
A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite de mais um requerimento realizado pelo título net pela eleitora em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores a REGULARIZAÇÃO da
inscrição de situação LIBERADA, nº 164088520507 (110ª ZE/BA), e o CANCELAMENTO da inscrição em situação
NÃO LIBERADA, nº 029523052127 (22ª ZE/SE), ambas em nome da eleitora Aline Silva de Jesus, consoante
dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 09 de junho de 2020
PROCESSO 0600011-11.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600011-11.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: VITORIA GABRIELLE ROCHA OLIVEIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DSE2002732772) envolvendo a eleitora Vitoria Gabrielle Rocha Oliveira, inscrição nº 029522302178 (22ª
ZE/SE), cujo registro se encontra liberado, e Vitoria Gabrielle Rocha Oliveira, inscrição nº 029522792100 (22ª
ZE/SE), com registro não liberado.
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A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite dos dois requerimentos realizados pelo título net pela eleitora em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores o CANCELAMENTO da
inscrição de situação NÃO LIBERADA, nº 029522792100 (22ª ZE/SE), e a REGULARIZAÇÃO da inscrição em
situação LIBERADA, nº 029522302178 (22ª ZE/SE), ambas em nome da eleitora Vitoria Gabrielle Rocha Oliveira,
consoante dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 27 de maio de 2020
PROCESSO 0600015-48.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600015-48.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: G. L. C. C.
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DSE2002734748) envolvendo a eleitora Gabriela Leal Cruz Costa, inscrição nº 029522942135 (22ª ZE/SE), cujo
registro se encontra liberado, e Gabriela Leal Crus Costa, inscrição nº 029524142186 (22ª ZE/SE), com registro
não liberado.
A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite dos dois requerimentos realizados pelo título net pelo eleitor em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores a REGULARIZAÇÃO da
inscrição de situação LIBERADA, nº 029522942135 (22ª ZE/SE), e o CANCELAMENTO da inscrição em situação
NÃO LIBERADA, nº 029524142186 (22ª ZE/SE), ambas em nome da eleitora Gabriela Leal Cruz Costa, consoante
dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 08 de junho de 2020
PROCESSO 0600012-93.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600012-93.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: B. L. S. S.
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DSE2002732970) envolvendo o eleitor Brendo Luka Santana Santos, inscrição nº 029522462135 (22ª ZE/SE),
cujo registro se encontra liberado, e Brendo Luka Santana Souza, inscrição nº 029523212143 (22ª ZE/SE), com
registro não liberado.
A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite dos dois requerimentos realizados pelo título net pelo eleitor em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores o CANCELAMENTO da
inscrição de situação LIBERADA, nº 029522462135 (22ª ZE/SE), e a REGULARIZAÇÃO da inscrição em situação
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NÃO LIBERADA, nº 029523212143 (22ª ZE/SE), ambas em nome do eleitor Brendo Luka Santana Souza,
consoante dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 27 de maio de 2020
PROCESSO 0600016-33.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600016-33.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: U. S. D. S.
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DSE2002734729) envolvendo o eleitor Uires Sotero dos Santos, inscrição nº 029522912194 (22ª ZE/SE), cujo
registro se encontra liberado, e Uires Sotero dos Santos, inscrição nº 029523362127 (22ª ZE/SE), com registro
não liberado.
A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite dos dois requerimentos realizados pelo título net pelo eleitor em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores a REGULARIZAÇÃO da
inscrição de situação LIBERADA, nº 029522912194 (22ª ZE/SE), e o CANCELAMENTO da inscrição em situação
NÃO LIBERADA, nº 029523362127 (22ª ZE/SE), ambas em nome do eleitor Uires Sotero dos Santos, consoante
dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 08 de junho de 2020
PROCESSO 0600013-78.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600013-78.2020.6.25.0022
/ 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
INTERESSADO: V. G. D. J. S.
DECISÃO
Vistos etc.
Efetuado o cruzamento dos dados constantes do Cadastro Eleitoral, foi identificada duplicidade
(1DSE2002734771) envolvendo a eleitora Vivia Gabriele de Jesus Santos , inscrição nº 029522722127 (22ª
ZE/SE), cujo registro se encontra liberado, e Vivia Gabriele de Jesus Santos , inscrição nº 029524162143 (22ª
ZE/SE), com registro não liberado.
A partir de tal informação, instruiu-se o presente processo, adotando-se o rito estabelecido na Resolução TSE nº
21.538/2003, arts. 35, 36 e 37 e incisos.
Examinados, decido.
Analisando-se os documentos acostados, verifica-se, de plano, que a casuística trata-se da mesma pessoa com
duplicidade de inscrição, restando caracterizado o equívoco no ato do atendimento do(a) servidor(a) ao não
observar as determinações constantes nos arts. 5º e 6º da Resolução 21.538/2003 do TSE. Destarte, evidencia-se
que foi realizado o aceite dos dois requerimentos realizados pelo título net pela eleitora em questão.
Em face do exposto, determino que seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores a REGULARIZAÇÃO da
inscrição de situação LIBERADA, nº 029522722127 (22ª ZE/SE), e o CANCELAMENTO da inscrição em situação
NÃO LIBERADA, nº 029524162143 (22ª ZE/SE), ambas em nome da eleitora Vivia Gabriele de Jesus Santos,
consoante dispõe a Res. do TSE nº. 21.538/03.
Publique-se. Intime-se.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquive-se.
Simão Dias, 08 de junho de 2020
PROCESSO 0600018-03.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600018-03.2020.6.25.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
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REQUERENTE: FABIO ALAN PINTO PIMENTEL
DECISÃO
Vistos, etc.
FÁBIO ALAN PINTO PIMENTEL, inscrição eleitoral 029521802178, requer a inclusão de seu nome em lista
especial de filiados ao Partido Social Democrático - PSD de Poço Verde/SE, haja vista não ter conseguido se filiar
a essa agremiação em virtude de ter logrado êxito em regularizar o seu título eleitoral no Cadastro Nacional de
Eleitores somente depois do último dia para a atualização das relações de filiados pelos partidos, para o
processamento de abril de 2020, ou seja, depois de 15/04/2020.
Aduz o requerente que se filiou ao PSD/Poço Verde no último dia do prazo para filiação partidária para fins de
candidatura a cargo eletivo nas Eleições 2020, qual seja, 04/04/2020, conforme calendário eleitoral expedido pelo
Tribunal Superior Eleitoral e que, ao tentar formalizar a referida filiação no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral,
ocorreram inconsistências no referido sistema, com a emissão da mensagem de erro “Título informado éinválido
ou inexistente”, o que teria prejudicado a conclusão de sua filiação ao PSD/Poço Verde/SE.
Arremata afirmando que, ….como qualquer outro cidadão com documentação eleitoral válida, não deve ser
prejudicado por erro no sistema eletrônico no ato de cadastro eleitoral… e pugna, por fim, a regularização de sua
filiação ao Partido Social Democrático –PSD, no Município de Poço Verde/SE.
No intuito de asseverar o quanto requerido, juntou a sua Ficha de Filiação Partidária, ID 1563185, um expediente
com Mensagem de Erro emitido pelo Sistema de Filiação, ID 1563189 e uma cópia da relação oficial de eleitores
filiados ao PSD/Poço Verde/SE, emitida pelo FILIA em 28/04/2020, ID 1563369.
Éo breve relatório. Decido.
A documentação acostada aos autos atesta a oportuna filiação do Requerente ao Partido Social Democrático –
PSD de Poço Verde/SE, com o cumprimento das formalidades exigidas pela legislação de regência. De consulta
feita ao Sistema ELO, depreende-se que o Requerente preencheu Requerimento de Alistamento Eleitoral –RAE,
para a operação de Alistamento, na mesma data de sua adesão aos quadros de filiados ao PSD/Poço Verde, ID
1563185. Em razão disso, quero crer, a emissão do erro retratado pelo eleitor, que teria motivado a não
formalização de sua filiação no Sistema FILIA. Explico: O tempo despendido com a atualização da operação
realizada(Alistamento do eleitor Requerente), com o batimento realizado pelo e. Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
procedimento necessário para a inclusão do novo eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores, possivelmente
ocasionou o óbice apontado. A pendência de atualização da inscrição, como eleitor, do Requerente, impediu a sua
inclusão na lista de filiados do PSD Poço-Verdense. Pendente tal atualização/processamento, o cidadão que
preenche RAE ainda não possui o status de eleitor. Assim, restando comprovado que o Requerente assinou ficha
de filiação ao Partido Social Democrático –PSD, de Poço Verde/SE, em tempo hábil para a inclusão do seu nome
em lista ordinária, não pode o mesmo ser prejudicado por eventual demora no processamento, atualização do seu
pedido de inscrição eleitoral, condição sine qua non, indispensável para a filiação partidária, DEFIRO o pedido e
determino a intimação do PSD do Município de Poço Verde, através de seu Presidente, para que, dentro do prazo
do cronograma de filiação especial divulgado pela Corregedoria Geral Eleitoral do TSE(Portaria TSE 357, de 02 de
junho de 2020), por meio da submissão de nova lista no FILIA, faça constar as informações relativas àfiliação do
Requerente, sob as penas da lei. Esclareço, por oportuno, que, caso haja filiado registrado pelo grêmio partidário e
que não possui autorização para figurar na lista especial, ordeno que o partido retire esse filiado da lista interna a
ser processada ou a exclusão do registro desse nome não autorizado, depois do processamento.
Determino, ainda, que a agremiação partidária apresente o número do evento de submissão da lista especial, para
fins de comprovação do efetivo cumprimento desta decisão.
Certifique o Cartório Eleitoral, através de consulta ao sistema FILIA, o cumprimento do quanto determinado nesta
decisão.
Publique-se. Intimem-se.
Simão Dias, 15 de junho de 2020.
Juiz Eleitoral HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO
Titular da 22ª Zona –Simão Dias(Poço Verde)
PROCESSO 0600018-03.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600018-03.2020.6.25.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
REQUERENTE: FABIO ALAN PINTO PIMENTEL
DECISÃO
Vistos, etc.
FÁBIO ALAN PINTO PIMENTEL, inscrição eleitoral 029521802178, requer a inclusão de seu nome em lista
especial de filiados ao Partido Social Democrático - PSD de Poço Verde/SE, haja vista não ter conseguido se filiar
a essa agremiação em virtude de ter logrado êxito em regularizar o seu título eleitoral no Cadastro Nacional de
Eleitores somente depois do último dia para a atualização das relações de filiados pelos partidos, para o
processamento de abril de 2020, ou seja, depois de 15/04/2020.
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Aduz o requerente que se filiou ao PSD/Poço Verde no último dia do prazo para filiação partidária para fins de
candidatura a cargo eletivo nas Eleições 2020, qual seja, 04/04/2020, conforme calendário eleitoral expedido pelo
Tribunal Superior Eleitoral e que, ao tentar formalizar a referida filiação no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral,
ocorreram inconsistências no referido sistema, com a emissão da mensagem de erro “Título informado éinválido
ou inexistente”, o que teria prejudicado a conclusão de sua filiação ao PSD/Poço Verde/SE.
Arremata afirmando que, ….como qualquer outro cidadão com documentação eleitoral válida, não deve ser
prejudicado por erro no sistema eletrônico no ato de cadastro eleitoral… e pugna, por fim, a regularização de sua
filiação ao Partido Social Democrático –PSD, no Município de Poço Verde/SE.
No intuito de asseverar o quanto requerido, juntou a sua Ficha de Filiação Partidária, ID 1563185, um expediente
com Mensagem de Erro emitido pelo Sistema de Filiação, ID 1563189 e uma cópia da relação oficial de eleitores
filiados ao PSD/Poço Verde/SE, emitida pelo FILIA em 28/04/2020, ID 1563369.
Éo breve relatório. Decido.
A documentação acostada aos autos atesta a oportuna filiação do Requerente ao Partido Social Democrático –
PSD de Poço Verde/SE, com o cumprimento das formalidades exigidas pela legislação de regência. De consulta
feita ao Sistema ELO, depreende-se que o Requerente preencheu Requerimento de Alistamento Eleitoral –RAE,
para a operação de Alistamento, na mesma data de sua adesão aos quadros de filiados ao PSD/Poço Verde, ID
1563185. Em razão disso, quero crer, a emissão do erro retratado pelo eleitor, que teria motivado a não
formalização de sua filiação no Sistema FILIA. Explico: O tempo despendido com a atualização da operação
realizada(Alistamento do eleitor Requerente), com o batimento realizado pelo e. Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
procedimento necessário para a inclusão do novo eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores, possivelmente
ocasionou o óbice apontado. A pendência de atualização da inscrição, como eleitor, do Requerente, impediu a sua
inclusão na lista de filiados do PSD Poço-Verdense. Pendente tal atualização/processamento, o cidadão que
preenche RAE ainda não possui o status de eleitor. Assim, restando comprovado que o Requerente assinou ficha
de filiação ao Partido Social Democrático –PSD, de Poço Verde/SE, em tempo hábil para a inclusão do seu nome
em lista ordinária, não pode o mesmo ser prejudicado por eventual demora no processamento, atualização do seu
pedido de inscrição eleitoral, condição sine qua non, indispensável para a filiação partidária, DEFIRO o pedido e
determino a intimação do PSD do Município de Poço Verde, através de seu Presidente, para que, dentro do prazo
do cronograma de filiação especial divulgado pela Corregedoria Geral Eleitoral do TSE(Portaria TSE 357, de 02 de
junho de 2020), por meio da submissão de nova lista no FILIA, faça constar as informações relativas àfiliação do
Requerente, sob as penas da lei. Esclareço, por oportuno, que, caso haja filiado registrado pelo grêmio partidário e
que não possui autorização para figurar na lista especial, ordeno que o partido retire esse filiado da lista interna a
ser processada ou a exclusão do registro desse nome não autorizado, depois do processamento.
Determino, ainda, que a agremiação partidária apresente o número do evento de submissão da lista especial, para
fins de comprovação do efetivo cumprimento desta decisão.
Certifique o Cartório Eleitoral, através de consulta ao sistema FILIA, o cumprimento do quanto determinado nesta
decisão.
Publique-se. Intimem-se.
Simão Dias, 15 de junho de 2020.
Juiz Eleitoral HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO
Titular da 22ª Zona –Simão Dias(Poço Verde)
29ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600010-05.2020.6.25.0029
JUSTIÇA ELEITORAL JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
EDITAL nº 22/2020-29ª ZE
Prestação de Contas Anual nº 0600010-05.2020.6.25.0029
Requerente: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Direção Municipal em Pinhão/SE
Advogada: Ana Maria Dantas e Santana - OAB/SE nº 6.268
Advogada: Lumma Dantas de Santana - OAB/SE nº 10.812
Responsável: José Augusto Santos da Cruz - Presidente
Responsável: Klayton Passos Santos - Tesoureiro
O Excelentíssimo Senhor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz da 29ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, em
cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a Direção Municipal em
Pinhão/SE do Partido Socialista Brasileiro (PSB), por seu Presidente, José Augusto Santos da Cruz, e Tesoureiro,
Klayton Passos Santos, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2019,
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na forma do §4º do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, tendo sido autuada no Processo Judicial
Eletrônico (PJe) sob o nº 0600010-05.2020.6.25.0029 na Classe Prestação de Contas Anual (12377).
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do disposto no inciso I do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Expedi o presente Edital, de ordem do Juiz da 29ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria nº 447/2020-29ª ZE.
Carira/SE, 24 de junho de 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600008-32.2020.6.25.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 30ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-32.2020.6.25.0030
REQUERENTES: ÓRGÃO PROVISÓRIO DO PARTIDO LIBERAL - PL, DE ITABAIANINHA/SE; MARIA
GRAZIELA LIMA e ANA RUTE DOS SANTOS RESPONSÁVEIS: JOSÉ EDEMILTON DOS SANTOS e ADILSON
LIMA DOS SANTOS
Advogado do(a) PARTIDO REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
DESPACHO
Tendo em vista a Certidão ID nº 1828025 e o Espelho de Consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA) ID nº 1828372, intime-se, via DJe/TRE-SE, o Órgão Provisório Municipal do Partido Liberal - PL, antigo
Partido da República - PR, de Itabaianinha/SE, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, colacione a estes autos os
seus extratos bancários, referentes a todo o Exercício Financeiro de 2015, ou a respectiva declaração, fornecida
por instituição bancária, confirmando a total ausência de movimentação de recursos financeiros.
Juliana Nogueira Galvão Martins
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600002-25.2020.6.25.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 30ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-25.2020.6.25.0030
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, DE CRISTINÁPOLIS/SE
RESPONSÁVEIS: MARCOS XAVIER PORTO e UBIRAJARA DOS SANTOS FELIX
Advogados do(a) PARTIDO REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/SE 6768),
SAMIA PASSOS BARBOZA MOURA (OAB/SE 6790), VICTOR RIBEIRO BARRETO (OAB/SE 6161), EMANUEL
MESSIAS BARBOZA MOURA JUNIOR (OAB/SE 2851), LUIGI MATEUS BRAGA (OAB/SE 3250), THERESA
RACHEL SANTA RITA DANTAS LIMA (OAB/SE 3278), CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS (OAB/SE 4324),
AILTON ALVES NUNES JUNIOR (OAB/SE 3475), ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO (OAB/SE 843)
Ref.: EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
SENTENÇA nº 19/2020
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, de Cristinápolis/SE, apresentou solicitação de
regularização de situação de inadimplência, relativa ao Exercício Financeiro de 2017, cujas contas foram
declaradas não prestadas, por meio de sentença transitada em julgado, no dia 15/04/2019, e prolatada nos autos
da PC nº 8-18.2019.6.25.0030, deste Juízo, migrados para o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, sob os
autos virtuais da PC-PP nº 0600001-40.2020.6.25.0030.
Publicados o Edital nº 04/2020 (ID 315981) e o Edital nº 08/2020 (ID 618368), a fim de possibilitar a ampla ciência
da prestação de contas anual, e transcorrido in albis o lapso de 5(cinco) dias, sem impugnação, acompanhadas
das devidas certidões e parecer cartorários, as contas foram remetidas ao Ministério Público Eleitoral, tendo sido
emitida cota promotorial opinando pela regularização da situação de inadimplência do órgão partidário municipal.
Éo breve relatório.
Trata-se de prestação de contas anual, relativas ao Exercício Financeiro 2017, protocolizada posteriormente ao
trânsito em julgado da sentença que as julgou não prestadas, consoante se depreende da PC nº 818.2019.6.25.0030, migrada para o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, sob os autos virtuais da PC-PP nº
0600001-40.2020.6.25.0030.
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A partir da entrada em vigor da Lei nº 12.034/2009, a prestação de contas passou a ter natureza jurisdicional, em
razão do que a sentença, já proferida nos autos em apenso, faz coisa julgada formal e material, tornando seu
conteúdo imutável e indiscutível.
Desta feita, não cabe novo julgamento quando as contas são apresentadas após o trânsito em julgado da decisão
que as declara não prestadas, restando, nesse caso, apenas medidas de cunho administrativo.
Assim sendo, àvista das documentações presentes nos autos, não restou evidente o recebimento de cotas do
Fundo Partidário, e muito menos constatadas arrecadações de fontes vedadas ou de origem não identificada.
Ante o exposto, analisadas as disposições de mérito constantes da Res.-TSE nº 23.546/2017, bem como, nos
termos do que dispõe o artigo 58, §3º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, DEFIRO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, formulado pelo Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT,
DE CRISTINÁPOLIS/SE, referente àprestação de contas alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017,
extinguindo-se, a partir desta data, as respectivas penalidades de suspensão do registro ou anotação, e de
suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, sanções aplicadas na sentença proferida nos
autos da Prestação de Contas nº 8-18.2019.6.25.0030, migrados para o Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, sob os autos virtuais da PC- PP nº 0600001-40.2020.6.25.0030.
Ciência ao MPE.
Transitada em julgado, (1) proceda-se aos devidos registros no Sistema de Informações de Contas –SICO e, em
havendo penalidade anotada, no Sistema Sanções Eleitorais; (2) considerando a presente crise sanitária pelo
novo coronavírus, comunique-se aos correspondentes diretórios nacional e regional, via mensagem eletrônica de
e-mail, o teor deste decisum, para, afinal, (3) arquivar, com as anotações de estilo e baixas de praxe, os presentes
autos e o respectivo apenso, a saber, a multicitada PC-PP nº 0600001-40.2020.6.25.0030.
P.R.I.C.
Juliana Nogueira Galvão Martins
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600006-96.2019.6.25.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 30ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-96.2019.6.25.0030
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, DE CRISTINÁPOLIS/SE
RESPONSÁVEIS: MARCOS XAVIER PORTO e UBIRAJARA DOS SANTOS FELIX
Advogados do(a) PARTIDO REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/SE 6768),
SAMIA PASSOS BARBOZA MOURA (OAB/SE 6790), VICTOR RIBEIRO BARRETO (OAB/SE 6161), EMANUEL
MESSIAS BARBOZA MOURA JUNIOR (OAB/SE 2851), LUIGI MATEUS BRAGA (OAB/SE 3250), THERESA
RACHEL SANTA RITA DANTAS LIMA (OAB/SE 3278), CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS (OAB/SE 4324),
AILTON ALVES NUNES JUNIOR (OAB/SE 3475), ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO (OAB/SE 843)
Ref.: EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
SENTENÇA nº 18/2020
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, de Cristinápolis/SE, apresentou solicitação de
regularização de situação de inadimplência, relativa ao Exercício Financeiro de 2016, cujas contas foram
declaradas não prestadas, por meio de sentença transitada em julgado, no dia 15/04/2019, e prolatada nos autos
da PC nº 7-33.2019.6.25.0030, deste Juízo, migrados para o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, sob os
autos virtuais da PC-PP nº 0600005-14.2019.6.25.0030.
Publicados os editais, a fim de possibilitar a ampla ciência da prestação de contas anual, e transcorrido in albis os
lapsos de 15(quinze) e 5(cinco) dias, sem impugnação, acompanhadas das devidas certidões e parecer
cartorários, as contas foram remetidas ao Ministério Público Eleitoral, tendo sido emitida cota promotorial opinando
pela regularização da situação de inadimplência do órgão partidário municipal.
Éo breve relatório.
Trata-se de prestação de contas anual, relativas ao Exercício Financeiro 2016, protocolizada posteriormente ao
trânsito em julgado da sentença que as julgou não prestadas, consoante se depreende da PC nº 733.2019.6.25.0030, atuais autos virtuais PC-PP nº 0600005-14.2019.6.25.0030, deste Juízo.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 12.034/2009, a prestação de contas passou a ter natureza jurisdicional, em
razão do que a sentença, já proferida nos autos em apenso, faz coisa julgada formal e material, tornando seu
conteúdo imutável e indiscutível.
Desta feita, não cabe novo julgamento quando as contas são apresentadas após o trânsito em julgado da decisão
que as declara não prestadas, restando, nesse caso, apenas medidas de cunho administrativo.
Assim sendo, àvista das documentações presentes nos autos, não restou evidente o recebimento de cotas do
Fundo Partidário, e muito menos constatadas arrecadações de fontes vedadas ou de origem não identificada.
Ante o exposto, analisadas as disposições de mérito constantes da Res.-TSE nº23.464/2015, bem como, nos
termos do que dispõe o artigo 58, §3º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, DEFIRO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, formulado pelo Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT,
DE CRISTINÁPOLIS/SE, referente àprestação de contas alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016,
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extinguindo-se, a partir desta data, as respectivas penalidades de suspensão do registro ou anotação, e de
suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, sanções aplicadas na sentença proferida nos
autos da PC nº 7-33.2019.6.25.0030, migrados para a PC-PP nº 0600005-14.2019.6.25.0030.
Ciência ao MPE.
Transitada em julgado, (1) proceda-se aos devidos registros no Sistema de Informações de Contas –SICO, e, em
havendo penalidade anotada, no Sistema Sanções Eleitorais; (2) considerando a presente crise sanitária pelo
novo coronavírus, comunique-se aos correspondentes diretórios nacional e regional, via mensagem eletrônica de
e-mail, o teor deste decisum, para, afinal, (3) arquivar, com as anotações de estilo e baixas de praxe, os presentes
autos e o respectivo apenso, a saber, a multicitada PC-PP nº 0600005-14.2019.6.25.0030.
P.R.I.C.
Juliana Nogueira Galvão Martins
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600011-84.2020.6.25.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 30ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600011-84.2020.6.25.0030 (PJe)
PROCESSO DE ORIGEM: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23-84.2019.6.25.0030 (SADP)
REQUERENTE:
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
CRISTÃO PSC,
DE
ITABAIANINHA/SE; JOSÉ ADALTO DE JESUS SANTOS (PRESIDENTE) e JOSEFA ALEXANDRA DA SILVA
SANTOS (TESOUREIRA)
Advogado do(a) PARTIDO REQUERENTE: RUAN DOS SANTOS FERNANDES (OAB/SE 8369)
Ref.: ELEIÇÕES 2018
DESPACHO
1. Certifique-se, nos autos físicos da Prestação de Contas nº 23-84.2019.6.25.0030, deste Juízo, a migração para
os autos virtuais da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600011-84.2020.6.25.0030, do Sistema Processo Judicial
Eletrônico - PJe;
2. Em seguida, arquivem-se os supracitados autos da Prestação de Contas nº 23-84.2019.6.25.0030;
3. Intime-se da presente migração, via patrono, o Diretório Municipal do Partido Social Cristão - PSC, de
Itabaianinha/SE, por meio de publicação do presente despacho no DJe/TRE-SE;
4. Fica o causídico intimado para que, caso não habilitado, cadastre-se no PJe, ficando ciente de que todas as
intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas, obrigatoriamente, mediante o referido sistema;
5. Ato contínuo, abra-se vista ao órgão do Ministério Público, com ofício nesta Zona Eleitoral, para manifestar-se
no prazo de 2 (dois) dias; e
6. Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.
Juliana Nogueira Galvão Martins
Juíza Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600054-09.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600054-09.2020.6.25.0034
/ 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
INTERESSADO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
INTERESSADO: V. B. A. L.
SENTENÇA
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral relatando situações de duplicidade/pluralidade de inscrições eleitorais,
identificadas pelo Sistema ELO COINCIDÊNCIAS PENDENTES.
Observa-se, conforme relatado, tratar-se de situação proveniente do requerimente de alistamento eleitoral
realizado, através do “título net”, pelo eleitor V.B.A.L., no dia 02/05/2020.
Àanálise feita ao requerimento, por 2 (dois) servidores diversos, resultou, no dia 26/05/2020, na dupla
aceitação/gravação dos dados, gerando as inscrições eleitorais sob nºs. 029610232100 e 029610242194.
O esclarecimento do Cartório Eleitoral écategórico no sentido de que a ocorrência diz respeito a um “erro”
cartorário, e o eleitor está isento de qualquer responsabilidade, aduzindo, também, que as inscrições envolvidas
em coincidência pertencem a mesma pessoa, visto que os dados biográficos são idênticos.
Érelatório. Decido.
Sobre o tema, o artigo 40, inciso I, da Resolução TSE nº 21.538/2003, estabelece:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares,
agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá, preferencialmente, recair:
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I –na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
Destarte, considerando que a situação versada não carrega a pecha do dolo, porquanto a que informação do
cartório eleitoral atesta que se trata de falhas decorrentes da dupla aceitação do requerimento de alistamento
eleitoral, feito através do "Titulo Net" no dia 02/05/2020, e que as inscrições envolvidas contém os mesmos dados
biográficos, DETERMINO a regularização/liberação da inscrição eleitoral nº 029610232100, e o cancelamento da
inscrição eleitoral sob nº 02610242194.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nossa Senhora do Socorro(SE), 19 de junho de 2020.
JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600053-24.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600053-24.2020.6.25.0034
/ 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
INTERESSADO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
INTERESSADO: M. V. D. J. O.
SENTENÇA
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral relatando situações de duplicidade/pluralidade de inscrições eleitorais,
identificadas pelo Sistema ELO COINCIDÊNCIAS PENDENTES.
Observa-se, conforme relatado, tratar-se de situação proveniente do requerimento de alistamento eleitoral
realizado, através do “Título Net”, pelo eleitor M.V.D.J.O, no dia 05/05/2020.
A análise feita ao requerimento, por 2 (dois) servidores diversos, resultou, no dia 02/06/2020, na dupla
aceitação/gravação dos dados, gerando as inscrições eleitorais sob nºs. 029613172151 e 029613182135.
O esclarecimento do Cartório Eleitoral écategórico no sentido que a ocorrência diz respeito a um “erro” cartorário,
e a eleitor(a) está isento(a) de qualquer responsabilidade, aduzindo, também, que as inscrições envolvidas em
coincidência pertencem a mesma pessoa, visto que os dados biográficos são idênticos.
Érelatório. Decido.
Sobre o tema, o artigo 40, inciso I, da Resolução TSE nº 21.538/2003, estabelece:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares,
agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá, preferencialmente, recair:
I –na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
Destarte, considerando que a situação versada não carrega a pecha do dolo, posto que a informação do Cartório
Eleitoral atestam a ocorrência de falhas decorrentes da dupla aceitação do requerimento de alistamento eleitoral,
feito através do "Titulo Net" no dia 05/05/2020, e que as inscrições envolvidas contém os mesmos dados
biográficos, DETERMINO a regularização/liberação da inscrição eleitoral nº 029613182135 e o cancelamento da
inscrição eleitoral sob nº 029613172151.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nossa Senhora do Socorro(SE), 22 de junho de 2020.
JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600036-85.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600036-85.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: THIANE PATRICIA CORREIA ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária formulado por THIANE PATRICIA CORREIA ARAUJO
objetivando o cancelamento da anotação de filiação partidária junto ao Partido Comunista do Brasil –PC do B
(Comissão Provisória Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE) e, em consequência, restabelecida sua
filiação junto ao Partido dos Trabalhadores - PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do
Socorro - SE), destacando que tem pretensões na disputa a cargo eletivo nas eleições vindouras por esta última
agremiação partidária.
O requerente informa que se filiou ao Partido dos Trabalhadores - PT ((Comissão Provisória/Diretório Municipal de
Nossa Senhora do Socorro - SE) em 10 de novembro de 2012, conforme ficha de filiação (ID 1171777) e lista de
filiados (ID 1171785). Alegou que foi surpreendida ao extrair uma certidão de filiação e perceber que estava filiada
ao Partido Comunista do Brasil –PC do B com filiação de 04/04/2020 e não ao Partido dos Trabalhadores –PT.
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Relata ainda, que, em nenhum momento, solicitou filiação ao Partido Comunista do Brasil –PC do B em Nossa
Senhora do Socorro/SE.
Aduz ainda que, houve desídia ou má fé do Partido Comunista do Brasil - PC do B ao encaminhar seu nome na
lista de filiados, com filiação em 04/04/2020, devendo tal ato ser apurado já que há a possibilidade de
responsabilização criminal.
Fundamentando seu pleito no risco que a demora em regularizar a filiação poderá ocasionar às suas pretensões
políticas nas eleições 2020, a peticionante requer, liminarmente, a exclusão de sua filiação junto ao Partido
Comunista do Brasil –PC do B (Comissão Provisória Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), a manutenção
de sua filiação ao Partido dos Trabalhadores –PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do
Socorro - SE) e, por fim, a declaração de desídia por parte do Partido Comunista do Brasil –PC do B.
Éo relatório. Decido.
A filiação partidária étema previsto nos arts. 16 e ss. da Lei nº 9.096/1995, bem como na Resolução TSE n°
23.596/2019. No presente caso, há alegação por parte da peticionante de inclusão indevida, por desídia ou má-fé,
de seu nome na relação de filiados do Partido Comunista do Brasil –PC do B (Comissão Provisória/Diretório
Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), inclusive de possível prática de crime eleitoral.
Conforme afirmado na inicial, a requerente filiou-se ao Partido dos Trabalhadores –PT de Nossa Senhora do
Socorro em 10/11/2012, não tendo realizado qualquer tipo de pedido de filiação ao Partido Comunista do Brasil –
PC do B, ao qual consta regularmente vinculada.
Assim, considerando a alegação de registro indevido de filiado, da prática de eventual crime eleitoral e
entendendo, no caso em epígrafe, ser necessária a abertura do contraditório, ausentes elementos robustos para
sua concessão, INDEFIRO a liminar pleiteada e determino que intimem-se o Partido Comunista do Brasileiro –PC
do B (Comissão Provisória Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), através de seu Presidente, por meio do
endereço eletrônico cadastrado perante a Justiça Eleitoral (SGIP3), para, no prazo de 5 (cinco) dias, se
manifestar, juntando, inclusive, ficha de filiação ou demais documentos que corroborem suas alegações.
Vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos.
Nossa Senhora do Socorro, 23 de junho de 2020.
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600058-46.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600058-46.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: ANDERSON LISBOA DE JESUS
INTERESSADO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE, PARTIDO
SOCIAL LIBERAL/DIR.MUN.NSA DO SOCORRO
Vistos, etc
Cuidam os presentes autos de pedido de inclusão de nome em lista especial, formulado por ANDERSON LISBOA
DE JESUS, Inscrição Eleitoral nº 0143.0927.2100, eleitor(a) desta 34ª Zona, Município de Nossa Senhora do
Socorro, em razão do fato de seu nome não constar na lista oficial de filiados do Partido Social Liberal –PSL de
Nossa Senhora do Socorro/SE, encaminhada para processamento por esta Justiça Especializada no mês de abril
do corrente ano.
O interessado apresentou requerimento, direcionado ao e-mail da Zona Eleitoral, em 16 de junho de 2020, às
18:05h. Alega que requereu sua filiação ao Partido Social Liberal - PSL em 23/03/2020, conforme ficha de filiação
anexada. O requerente requer inclusão na lista oficial do Partido Social Liberal –PSL (Comissão
Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE).
O pleito foi instruído com documentos pessoais, ficha de filiação ao PSL, certidão que demonstra ausência de
filiação partidária (ID1792481), Portaria do TSE 357/2020 e certidões emitidas pelo Cartório (ID 1792456 e
1792712) atestando existência de registro interno de filiação do requerente junto àagremiação supramencionada.
Éo relatório. Passo a decidir.
Da prova coligida nos autos restou demonstrada a condição de filiado do peticionante ao Partido Social Liberal PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE) e que a situação narrada
somente será resolvida com a inclusão de ANDERSON LISBOA DE JESUS na relação de filiados do citado
partido, através de Lista Especial.
A certidão juntada aos autos (ID 1792456) e o documento ID 1792712 apontam que há uma conexão do
peticionante àagremiação, no entanto tal condição encontra-se em lista interna, não oficializada.
Sobre o tema, reza o artigo 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus
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filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a última relação
apresentada pelo partido.
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do
partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob
pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
No caso em análise há de se registrar que o requerente protocolou o pedido no dia 16/06/2020 às 18h:05min, após
o término do expediente regulamentar do Cartório Eleitoral, tornando inviável a apreciação da pretensão pela
autoridade judicial para, caso corretamente instruído e deferido seu processamento, fosse o partido requerido
intimado visando à inclusão do registro de filiação na relação especial do mês de junho de 2020.
Pelo cronograma definido na Portaria TSE n.º 357/2020, o dia 16 de junho de 2020 foi o último dia para os
partidos políticos, inserissem filiados “prejudicados” em listas especiais através do sistema FILIA.
Desta forma, constata-se que o peticionante deixou de atentar para os prazos fixados na legislação eleitoral
acerca do inclusão de filiado em da relação especial no mês de junho.
Em situação similar, assim já se pronunciou a Corte Eleitoral do Estado de São Paulo:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO NOME EM LISTA ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PEDIDO INDEFERIDO. PROVIMENTO CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
ELEITORAL Nº 09/2016. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de
recurso interposto em face da r. decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome de filiado em lista especial em
razão da intempestividade do pedido. 2. Aplicação dos artigos 19, §2º da Lei nº 9096/95 c.c. Provimento nº 9/2016
aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral/SP, o qual fixa como último dia, 02.06.2016, para
encaminhamento da relação da filiação partidária e, por isso, também considerada a data final para que os
terceiros prejudicados, por desídia ou má-fé dos partidos, requeiram a inclusão do seu nome em lista especial. 3.
Inviável a admissão e o processamento do pedido apresentado. Requerimento protocolado em 20/07/2016 (fl. 02),
fora do prazo estabelecido em legislação eleitoral. 4. Manutenção da r. decisão de indeferimento do pedido de
inclusão de nome em lista especial, ante a intempestividade do requerimento. 5. Desprovimento do Recurso.
(TRE-SP –RE 19631, Relator Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, julgado em 31/01/2017, DJESP em
07/02/2017).
Por todo o exposto, considerando a inobservância do prazo para apresentação do pedido de inclusão e de o
peticionante já constar na lista interna do citado partido, DEFIRO parcialmente o requerimento do(a) eleitor(a) , e,
em consequência, determino:
1 –A intimação do Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do
Socorro), no endereço eletrônico de seus assentamentos, na pessoa de seu Presidente, para que, SUBMETA a
lista interna do partido, que já consta o nome de ANDERSON LISBOA DE JESUS, inscrição eleitoral nº
0143.0927.2100, PARA PROCESSAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO de 2020, segundo cronograma a ser
definido pela Corregedoria Geral Eleitoral.
2 - Que o partido, encaminhe, via endereço eletrônico (ze34@tre-se.jus.br), documento para fins de comprovação
do efetivo cumprimento desta decisão;
3 –Caso a referida inclusão tenha sido realizada, durante o período de inclusão em lista especial (termo final em
16/06/2020), sem autorização deste Juízo Eleitoral, exclua-se o registro do nome do requerente e certifique-se;
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência da decisão.
Transitada em julgado e cumpridas as determinações, arquive-se com as baixas de estilo.
Nossa Senhora do Socorro, datado eletronicamente
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600052-39.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600052-39.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: FABIO DA CONCEICAO SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária formulado por FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS com o
objetivo de que seja cancelada a anotação de filiação partidária junto ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
(Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE) e, em consequência, restabelecida
sua filiação junto ao Partido dos Trabalhadores - PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora
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do Socorro - SE), destacando que tem pretensões na disputa a cargo eletivo nas eleições vindouras por esta
última agremiação partidária.
O requerente informa que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 02/04/2020, conforme ficha de filiação (id
1653837) e lista de filiados (ID 1653838). Alegou que foi surpreendido ao extrair uma certidão de filiação e
perceber que estava, indevidamente, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro –PTB com filiação de 04/04/2020 e
não ao Partido dos Trabalhadores –PT. Relata ainda que esteve em contato com o gestor do PTB para tratar de
filiação, no entanto, percebeu que teria mais êxito no pleito concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores –PT; em
30/03/2020, por mensagem instantânea, informou ao PTB que não incluísse seu nome na lista do referido partido.
Fundamentando seu pleito no risco que a demora em regularizar a filiação poderá ocasionar às suas pretensões
políticas nas eleições 2020, o peticionante requer, liminarmente, a exclusão de sua filiação junto ao Partido
Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), a
manutenção de sua filiação ao Partido dos Trabalhadores –PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa
Senhora do Socorro-SE) e, por fim, a declaração de desídia por parte do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB.
O Cartório Eleitoral juntou aos presentes autos certidão (ID 1822006) demonstrando histórico de filiação do
peticionante.
Éo relatório. Decido.
A filiação partidária étema previsto nos arts. 16 e ss. da Lei nº 9.096/1995, bem como na Resolução TSE n°
23.596/2019. No presente caso, há alegação por parte do peticionante de inclusão indevida, por desídia ou má-fé,
de seu nome na relação de filiados do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório
Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), inclusive de possível ocorrência de crime eleitoral.
Conforme afirmado na inicial, o requerente manteve contato com o dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB
de Nossa Senhora do Socorro para tratar sobre filiação partidária. Em 30 de março do corrente ano decidiu que,
para lograr êxito nas eleições vindouras, deveria filia-se ao Partido dos Trabalhadores - PT, tendo informado ao
responsável pelo PTB em Socorro que não incluísse seu nome na lista de filiados a ser remetida àJustiça Eleitoral
em abril.
Pois bem. Tendo em vista a alegação de registro indevido de filiado, e suposta prática delitiva, e entendendo, no
caso em epígrafe, ser necessária a abertura do contraditório, somada àausência de elementos concretos e
robustos para o deferimento da tutela antecipada pretendida, INDEFIRO-A, tempo em que determino a intimação
do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro SE), através de seu Presidente, por meio do endereço eletrônico cadastrado perante a Justiça Eleitoral (SGIP3),
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, juntando, inclusive, ficha de filiação ou demais documentos que
corroborem suas alegações.
Vista ao Ministério Público Eleitoral para pronunciamento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos.
Nossa Senhora do Socorro, 23 de junho de 2020.
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600056-76.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600056-76.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: FABIANA SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL/DIR.MUN.NSA DO SOCORRO
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária formulado por FABIANA SANTOS DE OLIVEIRA
objetivando o cancelamento da anotação de filiação partidária junto ao Partido Social Liberal - PSL (Comissão
Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE) e, em consequência, restabelecida sua filiação
junto ao Partido dos Trabalhadores - PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro SE), destacando que tem pretensões na disputa a cargo eletivo nas eleições vindouras por esta última agremiação
partidária.
A requerente informa que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 02/04/2020, conforme ficha de filiação (ID
1678963) e lista de filiados (ID 1678986 e 1679154). Alegou que foi surpreendida ao extrair uma certidão de
filiação e perceber que estava filiada ao Partido Social Liberal –PSL com filiação de 04/04/2020 e não ao Partido
dos Trabalhadores –PT. Relata ainda esteve em contato com o gestor do PTB para tratar de filiação, no entanto,
percebeu que teria mais êxito no pleito concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores –PT e em 01/04/2020, por
mensagem instantânea, informou ao PTB que não queria ficar filiada.
Aduz ainda que, apesar de manifestar-se para não ser filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, este, por sua
vez, teria repassado seus dados ao Partido Social Liberal - PSL, que a incluiu em lista de filiados contra sua
vontade.
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Fundamentando seu pleito no risco que a demora em regularizar a filiação poderá ocasionar às suas pretensões
políticas nas eleições 2020, a peticionante requer, liminarmente, a exclusão de sua filiação junto ao Partido Social
Liberal –PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), a manutenção de sua
filiação ao Partido dos Trabalhadores –PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro
- SE) e, por fim, a declaração de desídia por parte do Partido Social Liberal –PSL.
Éo relatório. Decido.
A filiação partidária étema previsto nos arts. 16 e ss. da Lei nº 9.096/1995, bem como na Resolução TSE n°
23.596/2019. No presente caso, há alegação por parte da peticionante de inclusão indevida, por desídia ou má-fé,
de seu nome na relação de filiados do Partido Social Liberal –PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de
Nossa Senhora do Socorro - SE), inclusive de possível prática de crime eleitoral.
Conforme afirmado na inicial, a requerente manteve contato com o dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB
de Nossa Senhora do Socorro para tratar sobre filiação partidária. Em 01 de abril do corrente ano decidiu que,
para lograr êxito nas eleições vindouras, deveria filiar-se ao Partido dos Trabalhadores - PT, momento em que
informou ao responsável pelo PTB em Socorro, através de mensagem instantânea, que não gostaria de ficar
filiada.
Ressalto que o texto da mensagem (enviada pelo aplicativo WhatsApp) édúbio, não sendo possível compreender
a real desejo da remetente da postagem.
Assim, considerando a alegação de registro indevido de filiado, da prática de eventual crime eleitoral e
entendendo, no caso em epígrafe, ser necessária a abertura do contraditório, ausentes elementos robustos para
sua concessão, INDEFIRO a liminar pleiteada e determino que intimem-se o Partido Social Liberal –PSL
(Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), através de seu Presidente, por meio
do endereço eletrônico cadastrado perante a Justiça Eleitoral (SGIP3), para, no prazo de 5 (cinco) dias, se
manifestar, juntando, inclusive, ficha de filiação ou demais documentos que corroborem suas alegações.
Vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos.
Nossa Senhora do Socorro, 23 de junho de 2020.
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600055-91.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600055-91.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária formulado por MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
FILHO, objetivando o cancelamento da anotação de filiação partidária junto ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
(Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE) e, em consequência, restabelecida
sua filiação junto ao Partido dos Trabalhadores - PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora
do Socorro - SE), destacando que tem pretensões na disputa a cargo eletivo nas eleições vindouras, por esta
última agremiação partidária.
O requerente disse que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 02/04/2020, conforme ficha de filiação (ID
1673805 e 1673812) e lista de filiados (ID 1673814), e que foi surpreendido ao extrair uma certidão de filiação e
constatou que estava filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro –PTB desde 04/04/2020, e não ao Partido dos
Trabalhadores –PT. Assevera, ainda, que se filiou ao PTB em 03 de fevereiro de 2020, no entanto resolveu,
posteriormente, filiar-se ao Partido dos Trabalhadores –PT.
Por fim aduz que houve desídia ou má fé do Partido Trabalhista Brasileiro ao encaminhar seu nome na lista de
filiados com filiação em 04/04/2020 e não em 03/02/2020. E se assim o tivesse feito, a filiação mais recente - ao
Partido dos Trabalhadores em 02/04/2020 –teria prevalecido em razão do disposto no art. 22 da Resolução TSE
n.º 23.596/2019.
Fundamenta sua pretensão no risco de que a demora em regularizar a filiação poderá ocasionar prejuízo às suas
pretensões políticas nas eleições 2020, e requer, liminarmente, a exclusão de sua filiação junto ao Partido
Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), a
manutenção de sua filiação ao Partido dos Trabalhadores –PT (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa
Senhora do Socorro - SE) e, por fim, a declaração de desídia por parte do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB.
Éo relatório. Decido.
A filiação partidária étema previsto nos arts. 16 e ss. da Lei nº 9.096/1995, bem como na Resolução TSE n°
23.596/2019. No presente caso, há alegação por parte do peticionante de inclusão indevida, por desídia ou má-fé,
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de seu nome na relação de filiados do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório
Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE) com data de filiação posterior a que realmente ocorreu.
Conforme afirmado na inicial, o requerente filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro –PTB de Nossa Senhora do
Socorro em 03/02/2020 e, posteriormente, após reflexão pessoal, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores –PT em
02/04/2020.
Considerando a alegação de registro indevido de filiado e a necessidade de abertura do contraditório, e ausentes
elementos robustos para sua concessão, INDEFIRO a liminar pleiteada e determino que intimem-se o Partido
Trabalhista Brasileiro –PTB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE), através
de seu Presidente, por meio do endereço eletrônico cadastrado perante a Justiça Eleitoral (SGIP3), para, no prazo
de 5 (cinco) dias, se manifestar, juntando, inclusive, ficha de filiação ou demais documentos que corroborem suas
alegações.
Vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos.
Nossa Senhora do Socorro, 23 de junho de 2020.
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600065-43.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600065-43.2020.6.25.0000
ORIGEM: Capela - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 005 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): ARMANDO DANTAS ANDRADE
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 16/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER
ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL.
QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES
LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600057-66.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600057-66.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 001 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): EDIRIA GOIS SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 18/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AGENTE
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.

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 2020, Número 111

Aracaju, sexta-feira, 26 de junho de 2020

Página 33

1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
PROCESSO 0600085-34.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600085-34.2020.6.25.0000
ORIGEM: Canindé de São Francisco - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 028 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): JOAO LEOPOLDO DE ALBUQUERQUE MISSIAS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 16/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER
ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL.
QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES
LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600056-81.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600056-81.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 001 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): ILZA LIMA DOS SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 18/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AGENTE DE
VIGILÂNCIA. CARGO EXTINTO. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.523/2017. NOVA ATRIBUIÇÃO. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE
PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Tratando-se de cargo extinto, Agente de Vigilância, não há razão para que seja exigida estrita correlação de
atividades do cargo de origem com as funções eleitorais.
3. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
PROCESSO 0600093-11.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600093-11.2020.6.25.0000
ORIGEM: São Cristóvão - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 021 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): LILIANE CRISTINA GOMES DOS SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 18/06/2020
EMENTA:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO. RENOVAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OFICIAL
ADMINISTRATIVO. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DAS
ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
PROCESSO 0600068-95.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600068-95.2020.6.25.0000
ORIGEM: Capela - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 005 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): WANDILSON LEMOS RODRIGUES
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 16/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ALMOXARIFE. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0600083-64.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600083-64.2020.6.25.0000
ORIGEM: Boquim - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
SERVIDOR: VALDECO DO NASCIMENTO VIEIRA
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 18/06/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição do
servidor.
PROCESSO 0601216-15.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601216-15.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 GIVALDO HENRIQUE DE JESUS SILVA DEPUTADO FEDERAL, GIVALDO
HENRIQUE DE JESUS SILVA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): WILANI GOMES DE BRITO - SE618B
DESPACHO / DECISÃO
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Diante da constatação de que o devedor não recolheu ao Erário, como determina o art. 82, §1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados nas eleições de
2018 e não comprovados na prestação de contas, defiro os pedidos formulados na petição ID 3004068, pela
Advocacia-Geral da União (AGU), e nos termos do art. 523, caput, do CPC, determino a INTIMAÇÃO de GIVALDO
HENRIQUE DE JESUS SILVA, por meio de publicação no DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento do débito decorrente da condenação neste processo, no valor atualizado (maio/2020) de R$ 10.983,50
(dez mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), conforme parecer técnico (ID nº 3004118).
Éfacultado ao devedor a possibilidade de pagamento parcelado da dívida, nos termos do artigo 916 do CPC, caso,
no prazo de 15 dias, comprove o pagamento de 30% do valor em execução (inclusive custas e honorários
advocatícios) e requeira, expressamente mediante petição nos autos, o parcelamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.
Não ocorrendo o adimplemento voluntário da obrigação no prazo determinado, que seja acrescido ao débito o
percentual de 10% a título de multa (incidente sobre o valor da condenação), bem como de 10% em razão de
honorários advocatícios (também sobre o valor da obrigação), conforme prevê o §1º do art. 523 do CPC.
Ainda, também se o pagamento não se der de forma voluntária pelo devedor, a partir da intimação aqui
determinada, deverá esta Justiça Eleitoral, conforme a manifestação da AGU (ID nº 3004068):
a) proceder ao bloqueio e penhora dos depósitos bancários, inclusive de aplicações financeiras, por meio do
sistema BACENJUD, nos termos do artigo 835, I e §1º, c/c o artigo 837 do CPC;
b) caso esteja disponível o acesso aos Sistemas RENAJUD e CNIB, efetuar a restrição judicial de veículos via
RENAJUD em monta suficiente para satisfação do crédito, e proceder, na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), a pesquisa de bens imóveis e a correspondente penhora dos bens passíveis de constrição (CPC, art.
835, IV e V);
c) Após o prazo de 75 dias (artigo 2º, §2º, da Lei nº 10.522/2002), contados da notificação prevista no art. 60,
inciso I, alínea “b”, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.546/2017, c/c art. 7º da Portaria do
Procurador-Geral da União nº 2/2016, efetuar a inclusão do nome do Candidato inadimplente no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN), devendo, em observância aos
ditames do §2º do art. 2º da Lei nº 10.522/2002, certificar a Secretaria Judiciária deste Tribunal que:
(c.1) foi expedida comunicação ao devedor, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da aludida Resolução;
(c.2) transcorreram, no mínimo, 75 dias desde a comunicação ao devedor da existência do débito passível de
inscrição.
Aracaju(SE), em 23 de junho de 2020.
JUIZ MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
RELATOR
PROCESSO 0600120-62.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600120-62.2018.6.25.0000
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no art. 36, §7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a Secretaria Judiciária INTIMA o(a)
INTERESSADO(S): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), na
pessoa do(as) seu(as) advogado(as), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar os dados, sanear
as falhas e/ou manifestar-se acerca da Informação (ID nº 3146718) da Unidade Técnica juntado aos autos do(a)
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600120-62.2018.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado
através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 24 de junho de 2020.
WALTENES SILVA DE JESUS
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601565-18.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601565-18.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
INTERESSADO(S): FLAVIO CESAR CARVALHO MENEZES - OAB/SE 3708
DESPACHO
Tendo em vista que, no despacho de ID 3024868, a determinação de envio para a Seção de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (SECEP) ficou condicionada àjuntada dos documentos nele requeridos ao Partido –o que

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 2020, Número 111

Aracaju, sexta-feira, 26 de junho de 2020

Página 36

não ocorreu a despeito de devidamente intimado –, e não prescindindo o feito de manifestação da Seção Técnica
independentemente deles:
Chamo o feito àordem a fim de remeter o processo àSECEP para emissão do parecer conclusivo referido no art.
75 da Resolução TSE 23.553/2017, manifestando-se sobre os documentos presentes no caderno processual
eletrônico.
Após, façam-se conclusos os autos.
Aracaju, SE, em 22 de junho de 2020.
JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RELATOR
PROCESSO 0600124-31.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600124-31.2020.6.25.0000
ORIGEM: Santana do São Francisco - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
RECORRENTE(S): LARISSA MARINHO DE ANDRADE
Advogado do(a) RECORRENTE(S): ANDERSON AZEVEDO SANTOS CORTES - SE4803
DESPACHO / DECISÃO
LARISSA MARINHO DE ANDRADE, com fulcro no art. 57, §2.º, do Código Eleitoral, protocolizou perante este
Tribunal RECURSO ELEITORAL, a fim de reformar suposta decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Sergipe –
Município de Santana do São Francisco, que teria indeferido seu requerimento de transferência de domicílio
eleitoral (ID nº 3058818), fazendo-o, todavia, desvinculadamente dos autos originários.
Érelatório. Decido.
Considerando o teor do art. 266, do Código Eleitoral, que veda a interposição de recurso fora dos autos em que
consta a decisão impugnada, malogrando, inclusive, a possibilidade de o juízo de origem exercer retratação
da sentença, não conheço do recurso, por inadmissível, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de
Processo Civil (CPC) e 132, inciso III, do Regimento Interno do TRE/SE (RITRE/SE).
Intimações necessárias.
Após, arquivem-se os autos.
Aracaju (SE), em 23 de junho de 2020.
JUIZ MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
RELATOR
PROCESSO 0600123-46.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600123-46.2020.6.25.0000
ORIGEM: Santana do São Francisco - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
RECORRENTE(S): EDENILSON HONORATO DE SANTANA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): ANDERSON AZEVEDO SANTOS CORTES - SE4803
DESPACHO / DECISÃO
EDENILSON HONORATO DE SANTANA, com fulcro no art. 57, §2.º, do Código Eleitoral, protocolizou perante
este Tribunal (pseudo) RECURSO ELEITORAL, a fim de reformar suposta decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral
de Sergipe –Município de Santana do São Francisco, que teria indeferido seu requerimento de transferência de
domicílio eleitoral (ID nº 3058668), fazendo-o, todavia, desvinculadamente dos autos originários.
É relatório. Decido.
Considerando o teor do art. 266, do Código Eleitoral, que veda a interposição de recurso fora dos autos em que
consta a decisão impugnada, malogrando, inclusive, a possibilidade de o juízo de origem exercer retratação da
sentença, não conheço do recurso, por inadmissível, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo
Civil (CPC) e 132, inciso III, do Regimento Interno do TRE/SE (RITRE/SE).
Intimações necessárias.
Após, arquivem-se os autos.
Aracaju (SE), em 23 de junho de 2020.
JUIZ MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
RELATOR
PROCESSO 0600869-79.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600869-79.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
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INTERESSADO(S): VANESSA SOTERO DA SILVA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JULIANO LOPES BARBOSA - OAB/SE 6911, JOEY LOPES BARBOZA OAB/SE 7335
DESPACHO / DECISÃO
"Considerando o acordo de parcelamento celebrado extrajudicialmente pela União (representada pela AdvocaciaGeral da União) e Vanessa Sotero da Silva (ID's 3024968 e 3045518); considerando, ainda, o requerimento da
Advocacia-Geral da União (ID 3288268),
DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme requerimento avistado no ID
3288268.
Aracaju(SE), em 24 de junho de 2020.
JUIZ EDIVALDO DOS SANTOS
RELATOR"
PROCESSO 0601036-96.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601036-96.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PARTIDO LIBERAL - PL (DIRETÓRIO REGIONAL/SE) - ANTIGO PARTIDO DA REPÚBLICA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE IRREGULARIDADE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto nos arts. 70 e 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78,
79, §1º e 97 do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA PARTIDO LIBERAL - PL
(DIRETÓRIO REGIONAL/SE), por meio de seus(s) advogado(s), para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se
acerca da(s) irregularidade(s) apontada(s) no Relatório/Parecer/Informação ID nº 3283318 a 3283618 da Unidade
Técnica responsável pelo exame das contas eleitorais de campanha.
OBSERVAÇÃO: O(a) Relatório/Parecer/Informação da Unidade Técnica encontra-se juntado(a) nos autos digitais
do processo de prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a)
devidamente cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte
endereço eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 25 de junho de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600943-36.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600943-36.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
INTERESSADO(S): JOELMA ROLEMBERG FEITOSA DA SILVA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): WESLEY ARAUJO CARDOSO - OAB/SE 5509000A, ROGERIO
CARVALHO RAIMUNDO - OAB/SE 004046, GENILSON ROCHA - OAB/SE 9623
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
DATA DO MOVIMENTO: 09/06/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ELEIÇÕES 2018. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Para o manejo dos embargos declaratórios exige-se a presença, no bojo da decisão fustigada, de um dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não se prestam àpromoção de novo julgamento da causa. Precedentes.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, revela-se necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada, situação não observada no caso sob análise.
4. Não demonstrada a ocorrência do vício apontado pela insurgente, impõe-se a manutenção da decisão que
desaprovou as contas de campanha da candidata.
5. Embargos conhecidos e não acolhidos.
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PROCESSO 0601037-81.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601037-81.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
INTERESSADO(S): SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogados do(a) INTERESSADO(S): GUILHERME NEHLS PINHEIRO - OAB/SE 9716, LIEGE ALMEIDA
RIBEIRO - OAB/SE 8317, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA - OAB/SE 8597, CRISTIANO CESAR
BRAGA DE ARAGAO CABRAL - OAB/SE 2576
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE PARECER CONCLUSIVO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto no 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78, 79, §1º e 97
do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE), para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se acerca do Parecer Conclusivo emitido pela Unidade
Técnica responsável pelo exame das contas eleitorais de campanha.
OBSERVAÇÃO: O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica encontra-se juntado nos autos digitais do processo de
prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a) devidamente
cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte endereço
eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 25 de junho de 2020.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600223-35.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO 0600223-35.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
REQUERENTE(S): PATRIOTAS - PATRI (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogado do(a) REQUERENTE(S): YURI ANDRE PEREIRA DE MELO - OAB/SE 8085
DECISÃO
Vistos etc.
Defiro o pedido de concessão de prazo constante no Requerimento de ID 3167618, concedendo 15 (quinze) dias
contados da intimação, através do advogado constituído nos autos, para que a Agremiação requerente satisfaça
as exigências pendentes, mediante a juntada de manifestação e documentos correspondentes, bem como que
proceda àtransmissão eletrônica da retificadora, conforme art. 50 da Res. TSE 23.406/2014.
Aracaju, SE, em 22 de junho de 2020.
JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RELATOR
Atos do Corregedor
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600818-68.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600818-68.2018.6.25.0000
ORIGEM: Tobias Barreto - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
AUTOR(ES): ADILSON DE JESUS SANTOS
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): MARIA DAS GRACAS SOUZA GARCEZ
Advogados do(a) AUTOR(ES): ANTONIO FERNANDO VALERIANO - OAB/SE 1986, BRUNO DE OLIVEIRA
ANDRADE - OAB/SE 6888
Advogados do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173000A, AIDAM
SANTOS SILVA - OAB/SE 10423
RÉU(S): DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA VALDINA SILVA ALMEIDA
Advogados do(a) RÉU(S): RICARDO MARTINS JUNIOR - OAB/DF 54071, CELSO DE BARROS CORREIA NETO
- OAB/AL 8284, FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS - OAB/DF 27581, RENATO OLIVEIRA RAMOS -
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OAB/DF 20562, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB/SE 737-A, CLODOALDO NARCISO DOS
REIS COELHO - OAB/SE 736A, WALLA VIANA FONTES - OAB/SE 8375
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento nos art. 277 do Código Eleitoral e no art. 377 do RI/TRE-SE, INTIMO o autor, ADILSON DE
JESUS SANTOS, para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer CONTRARRAZÕES ao recurso ordinário de ID nº
3291818.
Aracaju(SE), em 25 de junho de 2020.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
Técnico Judiciário
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