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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
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 07/07/2020 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=07/07/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 08 de julho 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 0600028-10.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600028-10.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: JASON GOIS DA SILVA NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FONTES DE GOES NETO - SE12445
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
ARACAJU/SE
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL DOS SANTOS PIRES - SE10531
SENTENÇA
Vistos, etc.
Jason Gois da Silva Neto peticionou requerendo a regularização de sua Filiação Partidária em face do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, sob o fundamento de que éfiliado desde 01/10/2015 e, uma vez convidado para
filiar-se em outra agremiação partidária, apresentou pedido de desfiliação ao PDT em 03/04/2020, mas logo em
seguida decidiu permanecer filiado pedindo o cancelamento da desfiliação em 04/04/2020, certo de que
continuaria filiado regularmente.
Alega, entretanto, que o partido requerido procedeu com o andamento de seu desligamento, enviando sua
solicitação de desfiliação equivocadamente através do e-mail desta 2ª Zona Eleitoral, sem considerar que já havia
um pedido de cancelamento da desfiliação apresentado a mesma agremiação.
Afirma que tem o desejo de permanecer filiado ao PDT, que éo atual Presidente do Diretório Municipal de Aracaju,
onde sempre foi filiado desde 2015, pretende disputar a eleição municipal de 2020, e ao buscar obter a Certidão
de filiação partidária perante o site do TSE, foi surpreendido com a informação de que não está filiado em nenhum
partido.
Requer que se declare ou reconheça a sua filiação partidária ao Partido Democrático Brasileiro desde 01 de
outubro de 2015, com o respectivo registro da decisão perante o Sistema Filia.
Regularmente intimado, o Diretório Municipal do PDT de Aracaju manifestou-se nos autos (Id 1609037).
E o relatório.
Decido.
Trata-se de ação iniciada por Jason Gois da Silva Neto requerendo a manutenção do vínculo partidário com o
Partido Democrático Trabalhista de Aracaju, desfeito por pedido de desfiliação processado pelo partido, sem
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considerar a desistência manifestada logo em sequência mediante pedido de cancelamento da desfiliação
àmesma agremiação.
Intimado o Diretório Municipal do PDT de Aracaju informou que realmente ocorreu um equívoco quanto ao envio
do pedido de desfiliação do Senhor Jason Gois da Silva Neto, ao tempo em que concorda com o cancelamento de
sua desfiliação, permanecendo o eleitor nos quadros da agremiação partidária ora demandada, em que esteve
filiado desde 01 de outubro de 2015.
Na manutenção da filiação partidária deve prevalecer a autonomia da vontade do eleitor/filiado, que élivre para
filiar-se, permanecer filiado ou desfiliar-se a qualquer tempo.
Isso posto, em respeito àvontade do eleitor, JULGO pelo restabelecimento da filiação de Jason Gois da Silva Neto
ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), tornando sem efeito o cancelamento de desfiliação ao mesmo partido
político.
P.R.Intime-se.
Ao Cartório Eleitoral para providências cabíveis.
Após, arquive-se.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600040-24.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600040-24.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - SE6761
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM BARRA DOS
COQUEIROS/SE
SENTENÇA
André Luiz dos Santos peticionou pleiteando a inclusão de seu nome em lista especial de filiados em face do
Partido Solidariedade –Comissão Provisória Municipal de Barra dos Coqueiros, argumentado que realizou sua
filiação nessa agremiação em 29 de janeiro de 2020, contudo foi surpreendido ao extrair Certidão de Filiação
Partidária em 03 de junho do corrente ano ao perceber que ainda permanecia filiado ao PSL –Partido Social
Liberal.
Aduz que o Solidariedade por desídia deixou de enviar àJustiça Eleitoral o registro de sua filiação permanecendo a
informação de filiação anterior ao PSL, sem desincumbir de suas obrigações legais. Acrescenta que pretende
disputar as eleições do corrente ano, razão pela qual revela-se cabível o presente feito a fim de garantir a sua
inclusão em lista de filiados do Solidariedade na circunscrição.
Requer tutela de urgência, em caráter liminar e, ao final, a confirmação do deferimento da referida filiação
realizada em 29 de janeiro de 2020. Juntou documentos.
Despacho (Id 1691490) este Juízo determinou a intimação do Partido Solidariedade para se manifestar em 24
horas.
Regularmente intimado, o partido requerido apresentou manifestação (Id 1825422).
E o relatório.
Decido.
Trata-se de ação iniciada por André Luiz dos Santos alegando que se filiou ao Partido Solidariedade de Barra dos
Coqueiros em 29/01/2020, no entanto por desídia da agremiação seu nome não foi oportunamente incluído no
Sistema FILIA da Justiça Eleitoral.
Afirma que pretende disputar as eleições do corrente ano e foi surpreendido ao extrair Certidão de Filiação
Partidária em 03 de junho do corrente ano ao retornar informação de que ainda permanecia filiado ao PSL –
Partido Social Liberal.
Intimado o requerido Partido Solidariedade –Comissão Provisória Municipal de Barra dos Coqueiros - confirmou
que o requerente pediu sua filiação partidária junto àComissão Provisória do Solidariedade na Barra dos
Coqueiros em 29 de janeiro de 2020, e que foram preenchidos os requisitos necessários àfiliação (Id 1825422).
A Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária e sobre o lançamento dos dados no
Sistema FILIA, prevê, em seu art. 16, o processamento de lista especial de filiação para os casos em que por
desídia ou má-fé o partido político não tenha incluído determinado filiado. O pedido étempestivo, foi protocolizado
no PJE em 11/06/2020. 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.
Isso posto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome de André Luiz dos Santos em lista especial a ser processada
pelo Partido Solidariedade.
Ultrapassado os prazos fixados na legislação eleitoral acerca da inclusão de filiado em relação especial no mês de
junho, sem prejuízo do reconhecimento do direito àfiliação partidária no pedido apresentado, intime-se Partido
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Solidariedade para que submeta a filiação de André Luiz dos Santos na próxima lista interna para processamento
em outubro de 2020, segundo cronograma a ser definido pela Corregedoria Geral Eleitoral.
P.R.Intime-se.
Ao Cartório Eleitoral para providências cabíveis.
Após, arquive-se.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 01/2020
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
De ordem do MM Juiz Eleitoral, Dr. Raphael Silva Reis, desta 03ª Zona Eleitoral, Aquidabã, Estado de Sergipe, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER
a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 44 I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os Partidos
abaixo listados prestaram contas referente ao exercício 2019, mediante a apresentação de declaração de
ausência de movimentação de recursos. Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias
contados da publicação deste expediente, oferecer impugnação mediante petição fundamentada e acompanhada
de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume,
bem como no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado em Aquidabã/SE, Estado de
Sergipe, ao(s) 03 dias do mês de julho de 2020. Eu, Sandra Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, preparei, conferi
e vai subscrito por mim.

PARTIDO POLÍTICO
CIDADANIA )ANTIGO
PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA – PPS)
PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD

DEMOCRATAS – DEM

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD

PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO

PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO – PTC

RESPONSÁVEL
PRESIDENTE – ANA LUZIA DE SÁ
TESOUREIRO – ANDERSON DE
ANDRADE LIMA
PRESIDENTE – JOSE ARAKEM DE
ARAGÃO
TESOUREIRO – ABRAÃO SANTOS DE
ARAGÃO
PRESIDENTE – JOSE NICARCIO DE
ARAGÃO
TESOUREIRO – MARIA LUCIVÂNIA
ARAGAO SUKERMAN
PRESIDENTE – RICARDO AUGUSTO
DE MORAES MENEZES
TESOUREIRO – MARIA SOLANGE DA
SILVA
PRESIDENTE – NEUDO ALVES
TESOUREIRO – DAVI VIEIRA SANTOS
MELO
PRESIDENTE – JULIANY SANTOS DA
ROCHA
TESOUREIRO – MANOELA ALVES
CAVALACHI
PRESIDENTE – FRANCISCO
FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
TESOUREIRO – SANDRA MENESES
DOS SANTOS
PRESIDENTE – ANTONIO CARLOS
MOTA
TESOUREIRO – JOSE ERIVALDO
SANTANA

MUNICÍPIO

Nº DO PROCESSO

AQUIDABÃ/SE

060001083.2020.6.25.0003

GRACCHO
CARDOSO/SE

060001338.2020.6.25.0003

GRACCHO
CARDOSO/SE

060001423.2020.6.25.0003

AQUIDABÃ/SE

060001508.2020.6.25.0003

CEDRO DE SÃO
JOÃO/SE

060001690.2020.6.25.0003

CEDRO DE SÃO
JOÃO/SE

060001775.2020.6.25.0003

AQUIDABÃ/SE

060002030.2020.6.25.0003

GRACCHO
CARDOSO/SE

060002115.2020.6.25.0003
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GRACCHO
CARDOSO/SE

060002297.2020.6.25.0003

SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório
04ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600058-39.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-39.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL E COMISSAO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
DE RIACHAO DO DANTAS RESPONSÁVEL: SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA, JAILSON LISBOA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RODRIGUES SILVA - SE6828 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
VINICIUS RODRIGUES SILVA - SE6828
EDITAL
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas atribuições legais etc, FAZ SABER
a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
o Diretório Municipal / Comissão Provisória do Partido Político abaixo listado prestou contas referentes ao
exercício financeiro de 2019, mediante a apresentação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS. Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação
deste expediente, oferecer impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO: Partido Social Democrático (PSD)
MUNICÍPIO: Riachão do Dantas/SE
NÚMERO DO PROCESSO: 0600058-39.2020.6.25.0004
RESPONSÁVEIS: Simone Andrade Farias (Presidente) e Jailson Lisboa dos Santos (Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possam alegar ignorância,
determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume, bem
como publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta Cidade de Boquim/SE,
aos 7 dias do mês de julho de 2020. Eu, ______________ (Nathalie Malhado Gomes de Siqueira), Analista
Judiciário do TRE/SE, preparei e conferi o presente edital.
Nathalie Malhado Gomes de Siqueira
Analista Judiciário - TRE/SE
PROCESSO 0600061-91.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-91.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM RIACHAO DO
DANTAS/SE RESPONSÁVEL: LUCIANO GOIS PAUL, MARCIO GLEIDE SANTOS CASTOR
Advogado do(a) REQUERENTE: FAUSTO GOES LEITE JUNIOR - SE2525
EDITAL
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas atribuições legais etc, FAZ SABER
a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
o Diretório Municipal / Comissão Provisória do Partido Político abaixo listado prestou contas referentes ao
exercício financeiro de 2019, mediante a apresentação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS. Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação
deste expediente, oferecer impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO: Partido Solidariedade (SD)
MUNICÍPIO: Riachão do Dantas/SE
NÚMERO DO PROCESSO: 0600061-91.2020.6.25.0004
RESPONSÁVEIS: Luciano Gois Paul (Presidente) e Márcio Gleide Santos Castor (Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possam alegar ignorância,
determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume, bem
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como publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta Cidade de Boquim/SE,
aos 7 dias do mês de julho de 2020. Eu, ______________ (Nathalie Malhado Gomes de Siqueira), Analista
Judiciário do TRE/SE, preparei e conferi o presente edital.
Nathalie Malhado Gomes de Siqueira
Analista Judiciário - TRE/SE
06ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 383/2020 - SEI/TRE-SE - 0877298
A Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral da 6ª Zona - Estância/SE, Dra. TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE
ALBUQUERQUE, no uso das suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO: a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 44, I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, os Órgãos Municipais dos partidos políticos abaixo listados prestaram contas referente ao exercício
2019, mediante a apresentação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. Dito
isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente,
oferecer impugnação mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.
PARTIDO POLÍTICO

RESPONSÁVEIS

MUNICÍPIO

CIDADANIA

SUELY CHAVES BARRETO
(Presidente)
ERLAINE DOS SANTOS (Tesoureira)

ESTÂNCIA/SE

PROGRESSISTAS (PP)

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB)

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD)

PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE (PSOL)

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB)

CLAUDIA REJANE COSTA
TRINDADE SANTOS (Presidente)
FRANCISCO SANTOS DO
NASCIMENTO (Tesoureiro)
TITO MAGNO COSTA GARCIA
(Presidente no Exercício 2019)
DALTON DE CASTRO SILVEIRA
(Tesoureiro no Exercício 2019)
FLAVIA BISPO DE FREITAS
(Presidente)
ALAINE MARIA DE MORAES
SANTOS (Tesoureira)
JODECI PEREIRA DE AZEVEDO
FILHO (Presidente no Exercício 2019)
MARCOS SANTOS SOUZA
(Tesoureiro no Exercício 2019)
JONAS COSTA DURVAL (Presidente
Atual)
TARCISO CONSTANTINO DOS
SANTOS (Tesoureiro Atual)
JOSE PAES DOS SANTOS
(Presidente no Exercício 2019)
IVAN SANTOS LEITE (Presidente
Atual)
GILTON MARTINS DOS SANTOS
(Tesoureiro Atual)

ESTÂNCIA/SE

ESTÂNCIA/SE

ESTÂNCIA/SE

Nº DO PROCESSO
060001766.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)
060002021.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)
060002106.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)
060002288.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)

ESTÂNCIA/SE

060002373.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)

ESTÂNCIA/SE

060002458.2020.6.25.0006
(Processo Judicial
Eletrônico - PJe)

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e, ainda, no futuro, não se possa alegar ignorância,
determinou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume,
bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta Cidade de
Estância/SE, aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2020. Eu, ______________(Ricardo Magno da Silva Júnior),
Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente edital que vai subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
(Documento assinado eletronicamente)
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
JUÍZA ELEITORAL DA 06º ZONA DE SERGIPE
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Documento assinado eletronicamente por TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE, Juiz Eleitoral,
em 08/07/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
08ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 388/2020 - SEI/TRE-SE - 0878320
O Excelentíssimo Senhor Dr. GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral, do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, na forma prevista da Resolução
TSE 21.372/2003 e do Provimento CRE-SE 07/2009, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, no dia 06 de agosto de 2020, a partir das 09:00 horas.
Nesta mesma data poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços cartorários.
E para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente Edital que será afixado no local de costume
e publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Gararu/SE, ao(s) 07 dias do mês de julho de 2020, Eu, Gusttavo Alves Goes,
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que ésubscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, Juiz Eleitoral, em 07/07/2020, às
21:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Portaria
PORTARIA 516/2020 - SEI/TRE-SE - 0878319
O Dr. GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe,
no uso das suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 2º, §único, da Resolução TSE 21.372, de 25 de março de 2003;
Considerando as disposições constantes no Provimento CRE-SE 07/2009 e Ofício-Circular TRE-SE 156/2020 SICOE
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o dia 06 de agosto de 2020, a partir das 09:00 horas, para a realização de correição ordinária
nos serviços desta Zona Eleitoral.
Art. 2º - Determinar a utilização do Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais –SICEL, disponibilizado pela
Corregedoria-Geral Eleitoral para a realização da correição.
Art. 3º - Designar o servidor Gusttavo Alves Goes, Chefe de Cartório, para secretariar os trabalhos de correição.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público desta Zona Eleitoral.
Gararu, 07 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, Juiz Eleitoral, em 07/07/2020, às
21:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
11ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600077-57.2020.6.25.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
011ª ZONA ELEITORAL DE JAPARATUBA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600077-57.2020.6.25.0000 - JAPARATUBA/SERGIPE JUIZ(A)
ELEITORAL: RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JAPARATUBA/SE Advogados do(a)
REQUERENTE: RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - SE5201-A, MARCIO MACEDO CONRADO - SE3806000-A
EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO, Juiz(a) da 11ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi
apresentada Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao Exercício Financeiro de 2018,
do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB, do município de Japaratuba/SE.
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, IMPUGNAR a referida declaração, em petição fundamentada e
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acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
aludido período, nos termos do art. 44, inc. I, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da supracitada resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação
de Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), eventualmente disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ou, em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério Público devidamente
cadastrados, por meio do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante dispõe o art. 3º, §1º, da
Res.-CNJ 121/2010.
Dado e passado nesta Cidade de Japaratuba, Estado de Sergipe, aos 7 dias do mês de julho de 2020. Eu, Daniela
Vitória Aragão Santos, Chefe de Cartório, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
12ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600038-24.2020.6.25.0012
Trata-se de impugnação ajuizada pelo PARTIDO CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE),
contra o registro e divulgação de PESQUISA registrada no dia 01/07/2020, sob o n° SE-05159/2020, em desfavor
de ALO Sergipe Consultoria , assesoria e marketing EIRELI-ME.
Punga, liminarmente, pela suspensão da publicação da pesquisa bem assim, a aplicação de multa.
Alega o requerente que a pesquisa eleitoral está em desacordo com o que determina a legislação eleitoral. traz
como argumentos, a)Dados informativos do TSE para elaboração do plano amostral desatualizados, b)
Incongruência dos dados das variáveis para formulação do plano amostral, não fazendo referência ao percentual
de mulheres e homens no percentual de pessoas analfabetas, por exemplo.c) Falta de fonte adquirida pela
obtenção dos dados para calculo do plano amostral. d) Ausência do “disco” informativo com os nomes dos
candidatos.
Inicialmente, tendo que a utilização atualizada de dados fornecidos pelo TSE seja a melhor prática, já que estaria a
pesquisa mais aproximada a realidade local, tenho que referido requisito não seja essencial para formulação da
pesquisa, não tendo o condão de macula-la de irregular, tal como que fazer crer o requerente.
Já no diz com o percentual relacionado ao sexo do entrevistado, de fato, da leitura da pesquisa não há como se
chegar a conclusão de que foram devidamente explicitados os percentuais de cada classe econômica,
escolaridade e para cada sexo, tal como se percebe no quesito analfabeto, não havendo referência, por exemplo,
do percentual masculino ou feminino.
Verifico ainda não haver a indicação da fonte em quem as informações foram retiradas, de onde foram obtidas as
informações para realização do cálculo do plano amostral.
Quanto a ausência do "disco" informativo com os nomes dos candidatos, não sendo este requisito necessário e
objetivo, considera-lo nesta fase para se determinar qual seria a metodologia mais acertada e para quem, não se
afigura razoável.
De outra banda, não obstante a lei não especifique a adoção de metodologia na formulação das perguntas e
indicação dos candidatos, certo que a justiça eleitoral busca privilegiar o exercício das liberdades fundamentais
atuando no controle do conteúdo das perguntas apenas nos casos excepcionais e de manifesta abusividade, o
que não ocorre no caso concreto.
Sendo certo que o conteúdo somente deva ser analisado quando evidentemente abusivo, as questões praticas e
objetivas, devem ser por todos observadas, como são os requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 33 da Lei
9.540/97 e se não observadas, autorizam, de plano, a suspensão da publicação da pesquisa.
Vejamos o que reza o artigo 33 desta lei.
"Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas as eleições ou aos
candidatos, para conhecimento do público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto a Justiça Eleitoral,
até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
IV- plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro:"
Com efeito, a Res. TSE 23.600/19 estabelece que: "Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as
entidades e as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos,
para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,art. 33,
caput, I a VII e §1º): IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem
de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;"
Da análise da pesquisa realizada pela ré, não obstante em suas ponderações faça referência a tais parâmetros,
estes de fato não foram especificados, não há qualquer indicação do nível de escolaridade ou nível econômico das
pessoas que foram entrevistadas na pesquisa realizada, não havendo indicação da fonte utilizada, o que
desautoriza a sua publicação, pois écerto que ao menos, os requisitos objetivos e apresentados como

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 120

Aracaju, quinta-feira, 9 de julho de 2020

Página 9

necessários, já que a letra da lei estabelece como obrigatório, quando utiliza a expressão " são obrigadas, para
cada pesquisa(...)", devem ser estritamente observados.
Dito isto, não tendo a pesquisa SE-05159/2020 obedecido os requisitos do art, 33 da lei 9504/97, DEFIRO O
PLEITO LIMINAR, para determinar a suspensão da publicação da pesquisa ora impugnada, em todos os meios de
comunicação, rádio, televisão, jornal, internet, redes sociais, aplicativos de mensagem, sob pena de multa de R$
40 mil reais pelo descumprimento.
Intime-se.
Cite-se o requerido, para querendo, apresentar resposta.
De-se vista o Ministério Publico.
Lagarto, 03 de julho de 2020.
PROCESSO 0600027-92.2020.6.25.0012
Trata-se de impugnação ajuizada pelo PARTIDO CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE),
contra o registro e divulgação de PESQUISA registrada no dia 27/06/2020, sob o n° SE-02709/2020, com pedido
liminar inaudita altera pars, em face de DISAN EMPREENDIMENTOS LTDA,
Punga, liminarmente, pela suspensão da publicação da pesquisa, bem assim, a aplicação de multa.
Alega o requerente que a pesquisa eleitoral está em desacordo com o que determina a legislação eleitoral. traz
como argumentos:
1) Ausência de dados nas variáveis do plano amostral “nível de instrução e nível econômico”.2) Ausência do
“disco” informativo com os nomes dos candidatos nas perguntas 8, 9, 10 e 11. 3) lista de resposta tendenciosa e
4) erro ortográfico.
Quanto a ausência do "disco" informativo com os nomes dos candidatos, não sendo este requisito necessário e
objetivo, considera-lo nesta fase para se determinar qual seria a metodologia mais acertada e para quem, não se
afigura razoável.
No quesito não observância da ordem numérica da pergunta ou da desordem alfabética dos candidatos listados
nas perguntas, não obstante alegue a requerida ter isso, favorecido ou prejudicado algum candidato, não registrou
como isso poderia favorecer ou prejudicar tal ou qual candidato, não trazendo indícios de como, a pergunta
formulada favorece alguém da lista.
Ainda sob este aspecto, certo éque a resolução éclara ao estabelecer que a ordem "poderá" ser alfabética, não
trazendo qualquer cunho de obrigatoriedade em sua observância.
Já no que diz respeito ao erro ortográfico, poderia esse ser facilmente sanado, para ao invés de publicar "Reais",
publicar a pesquisa com a ressalva de tratar-se do sobrenome REIS.
De outra banda, não obstante a lei não especifique a adoção de metodologia na formulação das perguntas e
indicação dos candidatos, certo que a justiça eleitoral busca privilegiar o exercício das liberdades fundamentais
atuando no controle do conteúdo das perguntas apenas nos casos excepcionais e de manifesta abusividade, o
que não ocorre no caso concreto.
Sendo certo que o conteúdo somente deva ser analisado quando evidentemente abusivo, as questões praticas e
objetivas, devem ser por todos observadas, como são os requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 33 da Lei
9.540/97 e se não observadas, autorizam, de plano, a suspensão da publicação da pesquisa.
Vejamos o que reza o artigo 33 desta lei.
"Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas as eleições ou aos
candidatos, para conhecimento do público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto a Justiça Eleitoral,
até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
IV- plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro:"
Da análise da pesquisa realizada pela ré, não obstante em suas ponderações faça referência a tais parâmetros,
estes de fato não foram especificados, não há qualquer indicação do nível econômico das pessoas que foram
entrevistadas na pesquisa realizada, o que por si só, desautoriza a sua publicação, pois écerto que ao menos, os
requisitos objetivos e apresentados como necessários, já que a letra da lei estabelece como obrigatório, quando
utiliza a expressão " são obrigadas, para cada pesquisa(...)", devem ser estritamente observados.
Registro de o nível de escolaridade está bem espliccitado tanto nas consid
Dito isto, não tendo a pesquisa obedecido os requisitos do art, 33 da lei 9504/97, DEFIRO O PLEITO LIMINAR,
para determinar a suspensão da publicação da pesquisa ora impugnada, em todos os meios de comunicação,
rádio, televisão, jornal, internet, redes sociais, aplicativos de mensagem, sob pena de multa de R$ 40 mil reais
pelo descumprimento.
Intime-se.
Cite-se o requerido, para querendo, apresentar resposta.
De-se vista o Ministério Publico.
Lagarto, 29 de junho de 2020.
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22ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600021-55.2020.6.25.0022
JUSTIÇA ELEITORAL
022ª ZONA ELEITORAL DE SIMÃO DIAS SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-55.2020.6.25.0022 - POÇO VERDE/SERGIPE JUIZ(A)
ELEITORAL: HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, DE POÇO VERDE/SE RESPONSÁVEL: EVERALDO IGGOR SANTANA DE
OLIVEIRA (ATUAL PRESIDENTE), JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA (ATUAL TESOUREIRO), RITA DE
CASSIA FONSECA DOS SANTOS (ANTIGO PRESIDENTE) e GILVANETE BISPO DOS SANTOS (ANTIGO
TESOUREIRO) Advogado do(a) PARTIDO REQUERENTE: PALOMA SOUZA SANTOS - SE9880 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA:
PALOMA SOUZA SANTOS - SE9880
Ref.: EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019 EDITAL nº 03/2020
Autorizado pela Portaria nº 489, de 26/06/2020, deste Juízo, o Cartório da 22ª Zona Eleitoral de Sergipe FAZ
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi apresentada Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao Exercício Financeiro de 2019, do órgão partidário municipal
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de POÇO VERDE/SE, subscrita pelo seu presidente EVERALDO
IGGOR SANTANA DE OILIVEIRA e pelo seu tesoureiro JOSE ROBERTO DE SOUZA.
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, IMPUGNAR a referida declaração, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
aludido período, nos termos do art. 44, inc. I, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da supracitada resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação
de Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), eventualmente disponível na sítio eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ou, em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério Público devidamente
cadastrados, por meio do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante dispõe o art. 3º, §1º, da
Res.-CNJ 121/2010.
Dado e passado nesta Cidade de Simão Dias, Estado de Sergipe, aos 07(sete) dias do mês de julho de 2020.
Eu, Paulo Sérgio Ferreira do Nascimento, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei, digitei e subscrevi o presente
Edital.
23ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600002-80.2019.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-80.2019.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de sentença
no PETIÇÃO CÍVEL (241) n. 0600002-80.2019.6.25.0023, nesta data. TOBIAS BARRETO, 7 de julho de 2020.
PROCESSO 0600008-87.2019.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600008-87.2019.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: DANIEL AMADO DE SOUZA
Advogado do(a) REPRESENTADO: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA - SE5964
INTIMAÇÃO De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Ana Maria Andrade Freiman Barrozo, intimo o representado
DANIEL AMADO DE SOUZA, por meio de seu advogado, para que efetue o pagamento da multa, decorrente de
sentença transitada em julgado, no valor de R$39,00 (trinta e nove reais), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 367, III, do Código Eleitoral. Informo que será necessário entrar
em contato com o Cartório Eleitoral ( (79)3209-8823, das 8h às 14h, de segunda àsexta) para execução do
pagamento, devido àsuspensão temporária das atividades presenciais neste órgão, conforme Portaria Conjunta
TRE-SE nº 16/2020.
Cumpra-se.
TOBIAS BARRETO, 8 de julho de 2020.
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27ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600077-54.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600077-54.2020.6.25.0001 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A, PAULO
ERNANI DE MENEZES - SE1686-A
REPRESENTADO: DANIELLE GARCIA ALVES
D E C I S ÃO
O Diretório Municipal do PC do B relata que em 17/6/2020 Danielle Garcia Alves Soares, pré-candidata àprefeitura
de Aracaju, utilizando-se da lógica da consagrada franquia e séries de jogos eletrônicos Mario, desenvolvido pela
companhia japonesa Nintendo, promoveu verdadeira campanha antecipada em seu favor. Conta que o
personagem, Mário, tem por objetivo, na centena de jogos já desenvolvido, a missão de resgatar uma princesa,
capturando seu raptor e impedindo seus diversos planos de destruir e dominar o reino. No caso, a produção
gráfica transforma a representada na personagem do desafio, cuja missão do famoso encanador italiano (Mário)
se converte em disputa eleitoral. No percurso, a personagem intitulada “Danielle” enfrenta uma série de vilões com
o fito de obter êxito na disputa. E, assim, após derrotar a “Velha Política”, a pré-candidata éangariada com o título
de vencedora. E assim, além de apontar a referida pré-candidata vencedora do pleito eleitoral, em clara
incompatibilidade com as normas vigentes, o vídeo éusado de maneira ardilosa para incutir o número “23”, que
representará a reclamada no pleito que se aproxima, como filiada ao Partido Cidadania. Firma comentário sobre
impedimento de propaganda antecipada. Assinala que o conteúdo do vídeo tem o objetivo de persuadir o público a
não votar, relacionando opositores a males, ao tempo em que fala em mudanças. Enxerga os requisitos
necessários àretirada dos vídeos da página do perfil pessoal da representada nas redes instagram e facebook
indicadas. Espera que no final a decisão se torne definitiva, com a condenação da representada àmulta prevista no
art. 36 §3º da Lei nº 9,504/97.
Anexou procuração.
Os autos estão instruídos com vídeos atestando as afirmações acima referidas. As expressões: Delegada Danielle
Garcia pré-candidata àPREFEITURA DE ARACAJU, associada ao número 23, evidenciam o cunho de propaganda
antecipada. Concedo, porquanto, a liminar requerida, a fim de que as disponibilizações nas URLs indicadas sejam
imediatamente removidas; advirta-se, outrossim, a representada a não se valer dessas propagandas, diretas ou
indiretas, antes de 27 de setembro vindouro, conforme EC 107/2020.
Cumpra-se a liminar.
Intime-se a representada a oferecer defesa em dois dias.
Com o sem manifestação, faça-se vista ao MPE.
Aracaju, 07 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral
31ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600035-12.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-12.2020.6.25.0031 - ITAPORANGA D'AJUDA/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO CRISTAO DE ITAPORANGA D AJUDA INTERESSADO: VICTOR FONSECA MANDARINO, RONALDO
DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS JOSE SANTOS RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR
VIEIRA FERNANDO - SE1381 EDITAL
DE ORDEM do(a) (A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juíza
Eleitoral da 31ª Zona de Sergipe, no uso de suas atribuições
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os Órgãos Partidários Municipais e os
respectivos responsáveis, relacionados em anexo, apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício financeiro de 2019, com fulcro no §4º, do art. 28, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE)
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RESPONSÁVEIS: RONALDO OLIVEIRA SANTOS (PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO) E MARCOS JOSÉ SANTOS
RODRIGUES (TESOUREIRO)
Cientificamos, ainda, que nos termos do inciso I, do art. 44, da aludida Resolução, será facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, impugnar a declaração apresentada, mediante petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital no DJE e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 07 dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte).
Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei, conferi o presente edital, que segue
subscrito pelo(a) MM(a) Juiz(a) Eleitoral.
Emanuel Santos Soares de Araujo
Chefe de Cartório
PROCESSO 0600034-27.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-27.2020.6.25.0031 - ITAPORANGA D'AJUDA/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO EM ITAPORANGA D'AJUDA INTERESSADO: VERA LUCIA DE JESUS
MENEZES Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR VIEIRA FERNANDO - SE1381
EDITAL
DE ORDEM do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juíza
Eleitoral da 31ª Zona de Sergipe, o Cartório Eleitoral
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os Órgãos Partidários Municipais e os
respectivos responsáveis, relacionados em anexo, apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício financeiro de 2019, com fulcro no §4º, do art. 28, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE)
RESPONSÁVEIS: VERA LUCIA DE JESUS MENEZES (PRESIDENTE)
Cientificamos, ainda, que nos termos do inciso I, do art. 44, da aludida Resolução, será facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, impugnar a declaração apresentada, mediante petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital no DJE e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 07 dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte).
Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Emanuel Santos Soares de Araujo
Técnico Judiciário
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600028-20.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600028-20.2020.6.25.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE
ITAPORANGA D'AJUDA SE
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO CRISTAO DE ITAPORANGA D AJUDA
SENTENÇA
Cuidam os autos de processo gerado a partir a omissão do partido em epígrafe em apresentar as contas do
exercício 2019.
O Cartório Eleitoral apresentou informação ao Juízo a respeito da não prestação; sendo imediatamente
despachado para que houvesse intimação do grêmio partidário.
Ocorre que antes da intimação houve a apresentação das contas no Processo PJE 0600035-12.2020.6.25.0031. ,
gerando portanto litispendência entre as duas causas.
Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas
quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Éa hipótese dos autos.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
inciso V do Código de Processo Civil.
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P.R.Intime-se.
Transitando em julgado, arquive-se.
Itaporanga d'Ajuda (SE), na data de assinatura
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600025-65.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-65.2020.6.25.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE
ITAPORANGA D'AJUDA SE
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO EM ITAPORANGA D'AJUDA
SENTENÇA
Cuidam os autos de processo gerado a partir a omissão do partido em epígrafe em apresentar as contas do
exercício 2019.
O Cartório Eleitoral apresentou informação ao Juízo a respeito da não prestação; sendo imediatamente
despachado para que houvesse intimação do grêmio partidário.
Ocorre que antes da intimação houve a apresentação das contas no Processo PJE 0600025-65.2020.6.25.0031 ,
gerando portanto litispendência entre as duas causas.
Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas
quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Éa hipótese dos autos.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
inciso V do Código de Processo Civil.
P.R.Intime-se.
Transitando em julgado, arquive-se.
Itaporanga d'Ajuda (SE), na data de assinatura
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600194-48.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600194-48.2020.6.25.0000
ORIGEM: Poço Redondo - SERGIPE
JUIZ RELATOR: RAYMUNDO ALMEIDA NETO
INTERESSADO: PARTIDO AVANTE - DIR. MUNIPAL DE POÇO REDONDO
Advogado do INTERESSADO: JEFFERSON ROSARIO SOUZA - OAB/SE 7933
DESPACHO / DECISÃO
"Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido AVANTE de Poço Redondo/SE, relativo ao exercício financeiro
de 2019,
Éo breve Relato. DECIDO.
De acordo com o que prescreve o art. 28, I, da Res. TSE nº 23.604/2019, o partido político, em todas as esferas
de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou
zonal.
No presente caso, o município de Poço Redondo/SE integra a 28ª Zona Eleitoral, com sede em Canindé do São
Francisco/SE.
Pelo exposto, declino da COMPETÊNCIA, remetendo-se o feito à28ª zona eleitoral, juízo competente para
processamento e julgamento da presente ação.
Cumpra-se imediatamente.
Aracaju (SE), em 7 de julho de 2020.
JUIZ(A) RAYMUNDO ALMEIDA NETO
RELATOR"
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