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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 521/2020 - SEI/TRE-SE - 0879571
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, §2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0876828;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora GLEIDE NÁDIA SOARES DO NASCIMENTO, requisitada,
matrícula 309R214, da 27ª Zona Eleitoral, com sede em Aracaju/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no período de 13 a 17/7/20, em
substituição a MARIA ISABEL DE MOURA SANTOS, em virtude de férias da titular e da impossibilidade de
substituição pela assistente nos referidos dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 10/07/2020, às
10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 514/2020 - SEI/TRE-SE - 0876904
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, XXXIV, do Regimento Interno;
Considerando a homologação em 03/02/2020 do Concurso Interno de Remoção 02/2020 para o cargo de Técnico
Judiciário - Administrativo;
Considerando o Parágrafo Único do artigo 3º da Resolução TRE/SE nº 23/2019;
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER o(a) servidor(a) MÔNICA DE CARVALHO ROCHA, matrícula 30923219, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário - Área Administrativa, da 12ª Zona Eleitoral, com sede no município de Lagarto/SE, para a
SEDE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a partir de 23/07/2020.
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 10/07/2020, às 10:35, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 522/2020 - SEI/TRE-SE - 0879590
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 296, de 30/03/2017;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
Resolve:
Art. 1º. Publicar as diárias abaixo discriminadas:
NOME DO
FAVORECIDO

Sormane
Nunes Novaes

CARGO/
FUNÇÃO

TJ/ FC-1

LOCAL SERVIÇO/EVENTO

PERÍODO DE
AFASTAMENTO

Exercer a função
comissionada de Chefe de
Cartório da 12ª Zona
Eleitoral, FC-6, sediada em
Lagarto/SE, em virtude de
afastamento da titular,
conforme Portaria 446/20.

22, 24, 26 e
30/06/2020

QTD.
DE
DIÁRIAS

DIÁRIAS
PAGAS

ORDEM
BANCÁRIA

800829
02

R$538,56

e 800830
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 10/07/2020, às
10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 523/2020 - SEI/TRE-SE - 0879599
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 296, de 30/03/2017;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
Resolve:
Art. 1º. Publicar a diária abaixo discriminada:
NOME DO
FAVORECIDO
Wagner
Ferreira
Toledo

CARGO/
FUNÇÃO

LOCAL SERVIÇO/EVENTO

PERÍODO DE
AFASTAMENTO

QTD.
DE
DIÁRIAS

DIÁRIAS
PAGAS

ORDEM
BANCARIA

TJ/FC6

Itabaiana - Cartório da
09ªZE / Remanejamento
dos equipamentos de
tecnologia da informação e
comunicação (TIC).

22 e 23/06/2020

1

R$253,28

800827

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 10/07/2020, às
10:28, 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 09/07/2020 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=09/07/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 10 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 0600029-17.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600029-17.2020.6.25.0027 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM BARRA DOS
COQUEIROS/SE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768
REPRESENTADO: WILLIAM PEREIRA SANTOS LIMA 10265180597, WILLIAM PEREIRA SANTOS LIMA
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de Representação Eleitoral –Por Divulgação de Pesquisa Eleitoral não Registrada proposta por PARTIDO
SOLIDARIEDADE-COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS (CNPJ Nº
24.355.944/0001-40), em desfavor de WILLIAM PEREIRA SANTOS LIMA (Pesali) responsável pela publicação no
site www.avozdosmunicipios.com.br, proprietário da empresa PESALI PUBLICIDADE LTDA, mais
especificadamente na “Coluna do Pesali”.
Argumenta que, em sua coluna, o Sr. Pesali divulgou uma “pesquisa” eleitoral sem registro junto àJustiça Eleitoral,
afirmando categoricamente que o Sr. Alberto (Pré-Candidato a Prefeito) domina em todos os cenários com
resultados generosos. Que o representado tinha total ciência que a pesquisa não era registrada junto ao TRE-SE,
e mesmo assim resolveu divulgá-la.
Requer a procedência da Representação para que, nos termos do §3º, do art. 33, da Lei nº 9504/97 e do art. 21,
da resolução nº 23600/TSE/2019, condenar o(s) representado(s) ao pagamento de multa eleitoral prevista na
legislação.
Em síntese.
Éo relatório.
Da análise da Representação 0600032-47.2020.6.25.0002 ajuizada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE - Barra dos Coqueiros/SE (CNPJ de n° 24.355.944/0001-40) em face de WILLIAM PEREIRA
SANTOS LIMA e PESALI PUBLICIDADE LTDA (A Voz dos Municípios), contra a divulgação de pesquisa eleitoral
sem o preenchimento dos requisitos legais, verifico que a impugnação da pesquisa objeto desta demanda também
éobjeto daquela Representação em que o ora autor, havia pugnado pelo impedimento de divulgação da referida
pesquisa.
Vale dizer, existe identidade de objeto e de causa de pedir entre a RP: 0600032-47.2020.6.25.0002 e esta RP:
0600029-17.2020.6.25.0027, fato este que exige a análise simultânea das demandas em trâmite neste Juízo.
Ocorre que esta ação (RP: 0600029-17) foi recebida nesta 2ª Zona em 10/06/2020, quando já tramitava àquela
ação (RP: 0600032-47) aqui recebida em 04/06/2020, com despacho judicial em 09/06/2020.
Nesse sentido, diante da identidade entre as demandas, resta configurado o instituto processual da litispendência.
Ocorre litispendência, nos termos do art. 337, §3º, do CPC, quando “se repete ação que está em curso”. Ou seja,
ocorre litispendência quando se ajuíza a mesma demanda –mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
objeto –pela segunda vez, quando o processo instaurado em razão do primeiro ajuizamento da demanda ainda se
encontra em curso.
O instituto processual da litispendência visa impedir a repropositura da mesma demanda, e em ocorrendo o novo
processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
Posto isso, reconhecida a ocorrência de litispendência, DECLARO EXTINTO ESTE PROCESSO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da RP: 0600032-47.2020.6.25.0002.
P.R.I.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
Aracaju (SE), 07 de julho de 2020.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600063-61.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600063-61.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS DEM DIRETORIO MUNICIPAL DE BOQUIM RESPONSÁVEL: JORGE
DOS SANTOS ALVES, ADAILTON SANTOS NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE6209
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 Democratas (DEM)
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MUNICÍPIO: Boquim/SE
NÚMERO DO PROCESSO: 0600063-61.2020.6.25.0004
RESPONSÁVEIS: Jorge dos Santos Alves (Presidente) e Adailton Santos Nascimento (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 9 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
PROCESSO 0600025-43.2020.6.25.0006
JUSTIÇA ELEITORAL
006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-43.2020.6.25.0006 - ESTÂNCIA/SERGIPE JUIZ(A)
ELEITORAL: TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO-PRB / COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL-ESTANCIA/SE INTERESSADO: ADRIANA
OLIVEIRA SANTOS LEITE, ELISANGELA DOREA ANDRADE BARRETO Advogado do(a) REQUERENTE:
DANILO DA CONCEICAO - SE9061 Advogado do(a) INTERESSADO: DANILO DA CONCEICAO - SE9061
Advogado do(a) INTERESSADO: DANILO DA CONCEICAO - SE9061 EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE, Juiz(a) da 06ª Zona
Eleitoral de Sergipe, o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo
relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), 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 Estância, Estado de Sergipe, aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2020. Eu,
Ricardo Magno da Silva Júnior, Técnico Judiciário, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
Ricardo Magno da Silva Júnior
Técnico Judiciário
09ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600010-65.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600010-65.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: LINCOLN PRUDENTE ROCHA - SE12101, KETLEN TAINARA DOS SANTOS SE11452
SENTENÇA
Rafael Nascimento dos Santos, por meio de advogados constituídos nos autos, ajuizou a presente ação
objetivando regularizar a sua situação cadastral perante esta Justiça Eleitoral, por ausência de quitação eleitoral,
em decorrência de suas contas referentes ao pleito eleitoral de 2016 terem sido julgadas como não prestadas e
posteriormente julgadas regularizadas.
Aduziu que em agosto do referido ano apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral a receita e gastos da sua
campanha, bem como os recibos eleitorais de acordo com a legislação eleitoral e que em 01.12.2016 o analista
judiciário, àépoca, certificou que os extratos eletrônicos do requerente não estavam disponível nos autos da
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prestação de contas sob n° 301-56.2016.6.25.0009 e que por este motivo, elas foram julgadas como não
prestadas.
Registrou, que não obstante o envio da prestação de contas em 2018, até o presente momento, a referida
prestação não foi apreciada por esta Justiça Especializada.
Ato contínuo, com vistas dos autos, a secretaria expediu informação dando conta de que consta em nome do
candidato dois processos referentes às Prestação de Contas- Eleições 2016, sendo que o primeiro as contas
foram julgadas como não prestadas e posteriormente julgadas pelo deferimento da regularização (ID 1700243).
Por fim, o MPE manifestou-se pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.
Éo RELATÓRIO. DECIDO
Cuida-se de requerimento de regularização de cadastro eleitoral, com pedido de tutela provisória de urgência, para
que seja concedida quitação eleitoral.
Sobreleva mencionar que o requerente juntou, com a exordial, a cópia integral dos autos da PC nº 30156.2016.6.25.0009, referentes àcampanha eleitoral de 2016, no qual as contas do promovente foram julgadas
como não prestadas por este Juízo, incidindo a restrição prevista no artigo 73 §2º da Resolução TSE nº
23.463/2015. Decisão transitada em julgado em 23/08/2017.
Ocorre que no dia 07/05/2018 o postulante apresentou a prestação de contas final, tipo oficial, referente ao pleito
eleitoral de 2016, requerendo que fosse recebida, analisada e aprovada, nos autos da PC tombada sob o número
9-03.2018.6.25.0009, tendo sido deferida a regularização cadastral do eleitor, nos temos do art. 73, I, e §1º da
Resolução TSE 23.463/2015, com efeitos a partir do final da legislatura ao qual concorreu. Decisão transitada em
julgado em 30/08/2019.
Note-se que o fato éque as contas do requerente já foram julgadas e as decisões de caráter jurisdicional
transitaram em julgado sem que o ora recorrente a tenha impugnado. Em virtude disso a sentença passou a
legitimamente operar os efeitos legalmente previstos e rediscutir seus fundamentos no presente procedimento
violaria a coisa julgada.
Observe-se que a regra ébastante específica ao estabelecer que o impedimento de obter a certidão de quitação se
opera até o final da legislatura que, no caso sob análise, até o ano de 2020, sendo que a regularização, prevista
no artigo 73, 2º, da Resolução TSE 23.463/2015, tem como objetivo afastar a restrição após o período da
legislatura, pois, como se sabe, a restrição àcapacidade eleitoral passiva não pode se perpetuar.
Nesse sentido éa Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe que:
"a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas".
Nesse ínterim, resta cristalino que a decisão de não quitação eleitoral se perfaz até o final da legislatura àqual o
interessado concorreu, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em razão da coisa
julgada prevista na PC nº 301- 56.2016.6.25.0009 e na PC 0000009-03.2018.6.25.0009, nos termos do art. 485, V,
do Código de Processo Civil, ao tempo em que mantenho na integralidade a decisão liminar proferida (ID
1700243), ficando prejudicado o recurso visualizado nos eventos (IDs 1813884 e 1813885).
No mais, remetam-se os autos para ao Ministério Público Eleitoral para ciência da presente decisão.
P.R.I
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
12ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600042-61.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600042-61.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB - LAGARTO/SE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CAIQUE DE ALMEIDA VASCONCELOS - SE10244
REPRESENTADO: CARLOS DE ALMEIDA MENEZES
DECISÃO
Trata-se de impugnação ajuizada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE LAGARTO/SE), com pedido de liminar inaudita altera pars, em face do EXCLUSIVO INSTITUTO
DE PESQUISA E ENSINO, tendo em vista a existência de incongruências na pesquisa registrada no dia
04/07/2020, sob o n° SE-04037/2020.
Aduz o requerente que a pesquisa eleitoral questionada foi realizada em desacordo com o disposto no art. 33, da
Lei nº 9.504/1997, assim como o estabelecido na Resolução TSE nº 23.600/2019, alegando, em suma, não haver
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conformidade entre as informações contidas no terceiro e último estágio plano amostral, mais especificamente no
tange aos critérios relacionados ao nível de instrução e nível econômico dos entrevistados, e o questionário
efetivamente apresentado aos eleitores que participaram da aferição.
No que concerne aos referidos níveis, constantes do terceiro estágio, o plano amostral apresentado pela
demandada (ID 2336671) apresenta as seguintes informações:
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalode confiança e margem de erro:
(…)
No terceiro e último estágio, dentro dos setores sorteados, os respondentes são selecionados através de cotas
amostrais proporcionais em função de variáveis significativas, a saber: sexo, idade, grau de instrução e nível
econômico (Renda): (…)
NÍVEL DE INSTRUÇÃO: Analfabeto (Masculino: 4,87% Feminino: 4,97%), Lê e escreve (Masculino: 7,30%
Feminino: 6,95%), fundamental completo(Masculino: 1,84% Feminino: 2,11%), fundamental incompleto
(Masculino: 15,25% Feminino: 15,13%), médio completo (Masculino: 6,89% Feminino: 9,65%), médio incompleto
(Masculino: 7,78% Feminino: 8,51%), superior completo (Masculino: 1,51% Feminino: 3,07%), superior incompleto
(Masculino: 1,74% Feminino:2,43%).
NÍVEL ECONÔMICO: Sexo/Renda 0 a 1 salários mínimos (Masculino 37,88% e F 42,01%), Entre 1 e 3 salários
mínimos (M 7,59% e F 8,42%), Entre 3 e 5 salários mínimos (M 0,88% e F 0,97%), Entre 5 e 10 salários mínimos
(M 0,65% e F 0,72%), Acima de 10 Salários mínimos (M 0,22% e F 0,25%).
No entanto, quando éfeita a análise do Formulário de Pesquisa (ID 2336671), instrumento utilizado pelo
entrevistador para registrar as respostas fornecidas pelos entrevistados, no quesito referente aos DADOS
PESSOAIS –NÍVEL DE ESCOLARIDADE/GRAU DE INSTRUÇÃO, constam sete respostas possíveis, quais
sejam: 1) Analfabeto/Lê e escreve; 2) Ensino fund. completo; 3) Ensino fund. incompleto; 4) Médio incompleto; 5)
Médio completo; 6) Superior completo; 7) Superior incompleto.
Observa-se, então, que o item “1” apresenta, como opção única, a resposta “analfabeto/lê e escreve”, sendo,
portanto, impossível haver percentuais de respostas diferentes para o grupo de analfabetos e o grupo daqueles
que sabem lê e escrever, o que nos leva a concluir que tais dados não foram realmente colhidos, mas sim
aleatoriamente lançados no plano amostral, sem qualquer rigor científico.
Com relação ao nível econômico também épossível verificar incongruências graves entre as indicações
registradas no plano amostral (ID 2336671) e o formulário de pesquisa (ID 2336671).
Enquanto que no primeiro há o registro de cinco níveis econômicos (entre 0 e 1 salário mínimo, 1 e 3 salários
mínimos, 3 e 5 salários mínimos, entre 5 e 10 salários e, por fim, acima de 10 salários mínimos), no segundo
verificam-se apenas quatro níveis, assim distribuídos: a) até 1 salário mínimo; b) Mais de 1 a 3 salários mínimos;
c) Mais de 3 a 5 salários; d) Acima de 5 salários mínimos.
Nem se diga que a resposta do entrevistado, registrada no Formulário de Pesquisa, no sentido de que recebe
acima de 05 salários mínimos estaria de acordo com plano amostral, que prevê as faixas entre 05 e 10 salários e
acima de 10 salários. Esta conclusão não épossível porque o plano amostral registra, percentualmente, portanto
de maneira bastante específica, quantos se enquadram precisamente em cada uma das faixas, informação esta,
portanto, impossível de ter sido obtida.
Éconsolidado, nos Tribunais, o entendimento de que a ausência, incompletude ou erro nos dados constantes do
plano amostral devem, inevitavelmente ensejar a suspensão da divulgação de pesquisas eleitorais. Enfrentando
questão semelhante, assim decidiu do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
(…) Plano amostral, outrossim, que não cumpriu todos os requisitos previstos no art. 33, IV, da Lei de Eleições,
bem como no art. 2º, IV, da Resolução nº 23.549/2017 do TSE, eis que ausente a ponderação relativa ao grau de
instrução e nível econômico dos entrevistados, e não restou demonstrada o cumprimento da meta em relação às
variáveis de sexo e idade. Impossibilidade de sua divulgação, em razão da potencial capacidade de gerar o
desequilíbrio do pleito, com o eleitorado tendo induzida ou influenciada, indevidamente, sua vontade (AC –
MEDIDA CAUTELAR nº 060067382 - SÃO PAULO - SP - Acórdão de 20/07/2018 - Relator(a) Des. Afonso Celso
da Silva).
Representação contra pesquisa eleitoral - Decisão monocrática que julgou improcedente o pedido - Plano amostral
que não cumpriu todos os requisitos previstos no art. 33, IV, da Lei de Eleições, bem como no art. 2º, IV, da
Resolução nº 23.549/2017 do TSE. Incompletude das informações quanto às variáveis de nível econômico e grau
de instrução dos entrevistados que não permite a divulgação da pesquisa realizada (RP - RECURSO nº
060042349 - SÃO PAULO - SP - Acórdão nº 060042349 de 30/07/2018)
No mesmo sentido, assim manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:
Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. Divulgação. Pesquisa eleitoral
1. O art. 1º, IV, da Res.-TSE nº 22.623 expressamente estabelece que o pedido de registro da pesquisa eleitoral
deve conter informação atinente ao plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível
econômico do entrevistado. 2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostral ou ponderação atinente ao
nível econômico do entrevistado, forçoso reconhecer o acerto da decisão regional que suspendeu a divulgação da
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indigitada pesquisa, por ausência de requisito formal previsto em resolução do Tribunal (MS - Mandado de
Segurança nº 4079 - LONDRINA –PR - Acórdão de 25/10/2008 - Relator(a) Min. Arnaldo Versiani)
Sendo certo que o conteúdo somente deva ser analisado quando evidentemente abusivo, as questões praticas e
objetivas, devem ser por todos observadas, visto que são os requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 33 da Lei
9.540/97 –e art. 2º, da Resolução TSE n° 23.600/2019, e, se não observadas, autorizam, de plano, a suspensão
da publicação da pesquisa.
Vejamos o que reza o artigo 33, da Lei das Eleições:
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, há
uma nítida divergência entre os dados indicados no plano amostral e os efetivamente colhidos no formulário de
pesquisa, especialmente no tocante aos níveis de instrução e escolaridade dos entrevistados, o que por si só,
desautoriza a sua publicação, pois écerto que ao menos, os requisitos objetivos e apresentados como
necessários, devem ser estritamente observados.
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.
Indefiro o pedido de acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da
empresa que divulgou a pesquisa de opinião visto que não adequadamente demonstrado pelo autor a efetiva
necessidade, podendo tal requerimento, com a devida fundamentação, ser protocolado e autuado no PJe em
classe própria, conforme disciplinado pelo art. 13, §3º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Tendo em vista haver conexão entre esta e a Representação 0600041-76.2020.6.25.0012, conforme disciplinado
pelo art. 55, do Código de Processo Civil, e considerando que a ação acima indicada foi registrada/distribuída
anteriormente a esta, determino, para eliminar o risco de futuras decisões conflitantes, a reunião dos feitos, que, a
após a publicação desta decisão, deverão tramitar de forma reunida, nos autos da Rep 060004176.2020.6.25.0012.
Intime-se a ré, com urgência, por qualquer meio de comunicação, inclusive correio eletrônico, do inteiro teor desta
decisão.
Cite-se a demandada, para, querendo, apresentar resposta.
Dê-se vista o Ministério Publico. Publique-se no DJE.
Lagarto, 09 de julho de 2020
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral da 14ª Zona
PROCESSO 0600041-76.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600041-76.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE6779
REPRESENTADO: CARLOS DE ALMEIDA MENEZES
DECISÃO
Trata-se de impugnação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
LAGARTO/SE), com pedido de liminar inaudita altera pars, em face do EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E
ENSINO, tendo em vista a existência de incongruências na pesquisa registrada no dia 04/07/2020, sob o n° SE04037/2020.
Aduz o requerente que a pesquisa eleitoral questionada foi realizada em desacordo com o disposto no art. 33, da
Lei nº 9.504/1997, assim como o estabelecido na Resolução TSE nº 23.600/2019, alegando, em síntese que:
a) além da aferição de intenção de voto para as eleições municipais de novembro, houve o questionamento sobre
a avaliação da “atual administração da prefeita Hilda Ribeiro”, fato que, ao citar expressamente o nome da gestora,
poderia induzir os entrevistados a optarem por ela nos questionamentos seguintes;
b) a indagação feita aos entrevistados sobre as medidas adotadas pela administração municipal no combate ao
coronavírus se revela indevida;
c) não haver conformidade entre as informações contidas no plano amostral, mais especificamente no tange ao
critério relacionado ao nível de instrução dos entrevistados, e o questionário efetivamente apresentado aos
eleitores que participaram da aferição;
d) não foi demonstrado, pela demanda, a origem dos recursos despendidos na pesquisa;
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Quanto as alegações constantes dos itens “a” e “b”, não vislumbro, neste momento processual, que tais
questionamentos formulados aos entrevistados possam, de alguma forma, ter favorecido a atual gestora Hilda
Ribeiro.
Analisando o formulário de pesquisa (ID 2328671) infere-se que a pergunta 01 foi relacionada às medidas
adotadas pela administração no combate ao coronavírus, um tema bastante sensível, que remete a um sentimento
negativo, o qual, considerando o crescente número de infectados e mortos, diariamente, em todo o Estado,
poderia, em tese, impactar negativamente o entrevistado, prejudicando a avaliação da atual administração, ao
invés de supostamente beneficiá-la.
Em relação aos fatos contidos no item “c”, o plano amostral (ID 2328674) elaborado pela demandada apresenta as
seguintes informações:
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalode confiança e margem de erro:
(…)
No terceiro e último estágio, dentro dos setores sorteados, os respondentes são selecionados através de cotas
amostrais proporcionais em função de variáveis significativas, a saber: sexo, idade, grau de instrução e nível
econômico (Renda): (…)
NÍVEL DE INSTRUÇÃO: Analfabeto (Masculino: 4,87% Feminino: 4,97%), Lê e escreve (Masculino: 7,30%
Feminino: 6,95%), fundamental completo(Masculino: 1,84% Feminino: 2,11%), fundamental incompleto
(Masculino: 15,25% Feminino: 15,13%), médio completo (Masculino: 6,89% Feminino: 9,65%), médio incompleto
(Masculino: 7,78% Feminino: 8,51%), superior completo (Masculino: 1,51% Feminino: 3,07%), superior incompleto
(Masculino: 1,74% Feminino:2,43%).
No entanto, quando éfeita a análise do Formulário de Pesquisa (ID 2328671), instrumento utilizado pelo
entrevistador para registrar as respostas fornecidas pelos entrevistados, no quesito referente aos DADOS
PESSOAIS –NÍVEL DE ESCOLARIDADE/GRAU DE INSTRUÇÃO, constam sete respostas possíveis, quais
sejam: 1) Analfabeto/Lê e escreve; 2) Ensino fund. completo; 3) Ensino fund. incompleto; 4) Médio incompleto; 5)
Médio completo; 6) Superior completo; 7) Superior incompleto.
Observa-se, então, que o item “1” apresenta, como opção única, a resposta “analfabeto/lê e escreve”, sendo,
portanto, impossível haver percentuais de respostas diferentes para o grupo de analfabetos e o grupo daqueles
que sabem lê e escrever, o que nos leva a concluir que tais dados não foram realmente colhidos, mas sim
aleatoriamente lançados no plano amostral, sem qualquer rigor científico.
Éconsolidado, nos Tribunais, o entendimento de que a ausência, incompletude ou erro nos dados constantes do
plano amostral devem, inevitavelmente, ensejar a suspensão da divulgação de pesquisas eleitorais. Enfrentando
questão semelhante, assim decidiu do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
(…) Plano amostral, outrossim, que não cumpriu todos os requisitos previstos no art. 33, IV, da Lei de Eleições,
bem como no art. 2º, IV, da Resolução nº 23.549/2017 do TSE, eis que ausente a ponderação relativa ao grau de
instrução e nível econômico dos entrevistados, e não restou demonstrada o cumprimento da meta em relação às
variáveis de sexo e idade. Impossibilidade de sua divulgação, em razão da potencial capacidade de gerar o
desequilíbrio do pleito, com o eleitorado tendo induzida ou influenciada, indevidamente, sua vontade (AC –
MEDIDA CAUTELAR nº 060067382 - SÃO PAULO - SP - Acórdão de 20/07/2018 - Relator(a) Des. Afonso Celso
da Silva).
Representação contra pesquisa eleitoral - Decisão monocrática que julgou improcedente o pedido - Plano amostral
que não cumpriu todos os requisitos previstos no art. 33, IV, da Lei de Eleições, bem como no art. 2º, IV, da
Resolução nº 23.549/2017 do TSE. Incompletude das informações quanto às variáveis de nível econômico e grau
de instrução dos entrevistados que não permite a divulgação da pesquisa realizada (RP - RECURSO nº
060042349 - SÃO PAULO - SP - Acórdão nº 060042349 de 30/07/2018)
No mesmo sentido, assim manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:
Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. Divulgação. Pesquisa eleitoral
1. O art. 1º, IV, da Res.-TSE nº 22.623 expressamente estabelece que o pedido de registro da pesquisa eleitoral
deve conter informação atinente ao plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível
econômico do entrevistado.
2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostral ou ponderação atinente ao nível econômico do
entrevistado, forçoso reconhecer o acerto da decisão regional que suspendeu a divulgação da indigitada pesquisa,
por ausência de requisito formal previsto em resolução do Tribunal (MS - Mandado de Segurança nº 4079 LONDRINA –PR - Acórdão de 25/10/2008 - Relator(a) Min. Arnaldo Versiani)
Por fim, épossível inferir que a ré deixou de registrar, conforme exigido pelo art. 2º, inciso II, da Resolução TSE
23.600/2019, a origem os recursos despendidos na pesquisa, mesmo que tenha sido realizada valendo-se de
orçamento próprio.
Sendo certo que o conteúdo somente deva ser analisado quando evidentemente abusivo, as questões praticas e
objetivas, devem ser por todos observadas, visto que são os requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 33 da Lei
9.540/97 –e art. 2º, da Resolução TSE n° 23.600/2019, e, se não observadas, autorizam, de plano, a suspensão
da publicação da pesquisa.

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 122

Aracaju, segunda-feira, 13 de julho de 2020

Página 10

Vejamos o que reza o artigo 33, da Lei das Eleições:
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, há
uma nítida divergência entre os dados indicados no plano amostral e os efetivamente colhidos no formulário de
pesquisa, especialmente no tocante ao nível de instrução dos entrevistados, o que por si só, desautoriza a sua
publicação, pois écerto que ao menos, os requisitos objetivos e apresentados como necessários, devem ser
estritamente observados.
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 a ré, com urgência, por qualquer meio de comunicação, inclusive correio eletrônico, do inteiro teor desta
decisão.
Cite-se a demandada, para, querendo, apresentar resposta.
Dê-se vista o Ministério Publico. Publique-se no DJE.
Lagarto, 09 de julho de 2020
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral da 12ª Zona
PROCESSO 0600043-46.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600043-46.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA EM
LAGARTO/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS - SE11538
REQUERIDO: DISAN EMPREENDIMENTOS LTDA
DECISÃO
Trata-se de impugnação ajuizada pelo COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA –PDT, em Lagarto/SE, com pedido de liminar inaudita altera pars, em face de DISAN
EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo em vista a existência de incongruências na pesquisa registrada no dia
03/07/2020, sob o n° SE-09692/2020, por meio da qual pugna pela imediata suspensão da publicação da pesquisa
eleitoral, bem como acesso aos questionários utilizados na pesquisa.
Aduz o requerente que a pesquisa eleitoral questionada foi realizada em desacordo com o disposto no art. 33, da
Lei nº 9.504/1997, assim como o estabelecido na Resolução TSE nº 23.600/2019, alegando, em suma, que:
a) a demandada não informou quais dados informativos do TSE foram utilizados para elaboração do plano
amostral;
b) não houve respeito àordem alfabética na listagem dos concorrentes submetidos àapreciação dos entrevistados;
c) a pergunta 10 insere o nome de apenas 02, dos 08 deputados federais existentes em nosso Estado;
d) na pergunta 11 não há campo de resposta ou qualquer indicação de nome para a escolha dos participantes da
pesquisa.
Pois bem, quanto aos argumentos lançados no item “a”, observo que o plano amostral (ID 2377555) apresenta, de
acordo com a exigência trazida pelo art. 2º, inciso IV, da Resolução TSE 23.600/2019, os percentuais relacionados
às ponderações quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico dos entrevistados.
Écediço que o Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio do seu sítio (http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-deeleitorado/eleitorado) apenas divulga as informações estatísticas referentes a gênero/idade e gênero/grau de
instrução, não havendo repositório de dados ligados aos percentuais gênero/nível econômico, revelando-se,
portanto, desnecessária a inclusão, pormenorizada, de tal informação, já que o demandado apresentou todos os
dados e informou tê-los obtidos no TSE e IBGE.
Registre-se que o requerente, em momento algum demonstrou eventuais erros, distorções ou inconsistências dos
dados do plano amostral elaborado pelo demandado, restringindo-se, unicamente, a questionar a ausência de
especificação de quais dados foram extraídos do TSE, o que entendo desnecessário, conforme explicitado no
parágrafo anterior.
No quesito não observância da ordem alfabética dos candidatos listados nas perguntas, não obstante alegue o
demandante ter isso, induvidosamente, favorecido o primeiro ou primeiros candidatos listados, não registrou como
isso poderia favorecer ou prejudicar tal ou qual candidato, não trazendo indícios de como, a pergunta formulada
favorece o primeiro da lista.
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De igual maneira, não houve demonstração de que forma a ausência dos nomes de 06 deputados federais, na
pergunta Q10, pode retirar a confiabilidade da pesquisa. Não se pode olvidar de que a pesquisa foi realizada
somente no município de Lagarto, conforme consta, inclusive, da metodologia de pesquisa acostada (ID 2377555),
tendo sido relacionados justamente os dois deputados domiciliados neste município, visto que possuem, nesta
localidade, suas maiores bases eleitorais.
Não faria sentido, para o eleitorado local, que, por vezes, sequer conhecem os parlamentares do próprio
município, ser indagado a respeito de todos os integrantes do legislativo federal.
Por fim, infere-se que o questionamento nº 11 apresenta-se na forma de pesquisa espontânea, na qual o eleitor,
sem prévia consulta a determinada relação de concorrentes, aponta aquele de sua preferência. Não faz o menor
sentido exigir que sejam relacionados possíveis candidatos ao cargo de vereador, visto que, como se sabe, émuito
comum, nas eleições municipais, haver, em cada bairro, dois ou três cidadãos que almejam vaga na Câmara
Municipal.
Ante as razões expostas, INDEFIRO liminar pleiteada.
Defiro, porém, o pedido de acesso, pelo demandante, aos formulários utilizados na pesquisa sob análise, com
fulcro no art. 13, caput, da Resolução TSE nº 23.600/2019, devendo a ré acostá-los aos autos no prazo de 02 dias,
a contar da intimação desta decisão.
Intime-se a ré, com urgência, por qualquer meio de comunicação, inclusive correio eletrônico, do inteiro teor desta
decisão.
Cite-se a demandada, para, querendo, apresentar resposta.
Dê-se vista o Ministério Publico. Publique-se no DJE.
Lagarto, 09 de julho de 2020
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
JUÍZA ELEITORAL
14ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600073-75.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (12557) Nº 0600073-75.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE MARUIM SE
RECORRENTE: YASMIN DE OLIVEIRA MENDONÇA
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SANTANA CALAZANS DE SOUZA - SE5704
SENTENÇA
Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de reconsideração, interposto pela Sra. YASMIN DE OLIVEIRA
MENDONÇA, inscrição eleitoral n.° 0275 2385 2135, contra decisão que indeferiu seu requerimento de
transferência de domicílio eleitoral.
A recorrente acostou aos documentos que demonstram residir, com seu companheiro Leandro Souza Cavalcante,
na Rua Teófilo Santos, 01, General Maynard/SE.
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 YASMIN DE OLIVEIRA MENDONÇA se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de vínculo familiar/patrimonial no município de General Maynard/SE, julgo procedente o pedido de
reconsideração, para, com fulcro no art. 267, §6°, parte final, do Código Eleitoral, reformar a decisão ID 1745375,
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, 10 de julho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 14ª Zona
PROCESSO 0600081-52.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (12557) Nº 0600081-52.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE MARUIM SE
RECORRENTE: RAUL AGUIAR NETO
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SANTANA CALAZANS DE SOUZA - SE5704
SENTENÇA
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Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de reconsideração, interposto pelo Sr. RAUL AGUIAR NETO inscrição
eleitoral n.° 0019 4570 2100, por intermédio de advogado, Dr. ALESSANDRO S. CALAZANS DE SOUZA, contra
decisão que indeferiu seu requerimento de transferência de domicílio eleitoral.
Tendo em vista ausência de juntada de instrumento procuratório, conforme certificado pelo Cartório (ID 1757375),
este Juízo, com fulcro no art. 104, §1°, do Código de Processo Civil, concedeu o prazo de 15 dias para
regularização da representação processual, o qual transcorreu, no dia 08.07, sem qualquer manifestação.
Registro que, ainda que se entenda tratar de processo administrativo, no qual não seja exigível a atuação de
procurador constituído, no caso em tela o peticionamento foi realizado exclusivamente pelo advogado, não
cabendo a este, portanto, postular em juízo sem procuração.
Assim, diante da irregularidade da representação processual, vê-se a ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Estatuto Processual Civil.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se no DJE.
Maruim, 10 de julho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600104-95.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600104-95.2020.6.25.0014
/ 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
SENTENÇA
Trata-se de petição de encaminhamento de lista de apoiamento de eleitores para formação do Partido ALIANÇA
PELO BRASIL.
No dia 05 de junho foi protocolada petição ID n.º 2265917, por meio da qual a citada Agremiação em formação
requer a desistência ação.
Assim, homologo o pedido de desistência, com fulcro no art. 200, parágrafo único, c/c art. 485, inciso VIII, ambos
do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito.
Publique-se.
Maruim, 10 de julho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
JUIZ ELEITORAL
PROCESSO 0600106-65.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600106-65.2020.6.25.0014
/ 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
SENTENÇA
Trata-se de petição de encaminhamento de lista de apoiamento de eleitores para formação do Partido ALIANÇA
PELO BRASIL.
No dia 05 de junho foi protocolada petição ID n.º 2265910, por meio da qual a citada Agremiação em formação
requer a desistência ação.
Assim, homologo o pedido de desistência, com fulcro no art. 200, parágrafo único, c/c art. 485, inciso VIII, ambos
do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito.
Publique-se.
Maruim/SE, 10 de julho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
JUIZ ELEITORAL
17ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600015-63.2020.6.25.0017
JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-63.2020.6.25.0017 - NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA REQUERENTE: GIVALDO
CAMPOS DE JESUS, GIVANILDO DA SILVA, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DE NOSSA SRA DA GLORIA Advogado do(a) REQUERENTE: GIVALDO CAMPOS DE JESUS - SE6701
EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), 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 Nossa Senhora da Glória/SE, Estado de Sergipe, aos 09 dias do mês de julho
de 2020. Eu, Juliana Leite Baptista de Meneses_________(Chefe de Cartório) preparei, digitei e subscrevi o
presente Edital.
PROCESSO 0600010-41.2020.6.25.0017
JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600010-41.2020.6.25.0017 - NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA REQUERENTE: PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE, DERNIVAL
SANTANA DA SILVA, ADELINO VIEIRA DE SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE JIVAN ANDRADE
DE SOUZA - SE4527 EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), 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 Nossa Senhora da Glória/SE, Estado de Sergipe, aos 9 dias do mês de Julho de
2020. Eu, JULIANA LEITE BAPTISTA DE MENESES, _______________ (Chefe de Cartório), preparei, digitei e
subscrevi o presente Edital.
PROCESSO 0600012-11.2020.6.25.0017
JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-11.2020.6.25.0017 - SÃO MIGUEL DO
ALEIXO/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA REQUERENTE: PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA, EVERTON DOS SANTOS LIMA, JOAO
VINICIUS GARCIA BRITO Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO
GRANJA - SE9609 EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
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No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), 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 Nossa Senhora da Glória/SE, Estado de Sergipe, aos 9 dias do mês de Julho de
2020. Eu, JULIANA LEITE BAPTISTA DE MENESES,_______________ (Chefe de Cartório), preparei, digitei e
subscrevi o presente Edital.
PROCESSO 0600009-56.2020.6.25.0017
JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-56.2020.6.25.0017 - SÃO MIGUEL DO
ALEIXO/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA REQUERENTE: PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA-SAO MIGUEL DO ALEIXO-SE-MUNICIPAL, JOSE MIGUEL DE JESUS, RAIRES LIMA
SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), 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 Nossa Senhora Glória/SE, Estado de Sergipe, aos 9 dias do mês de julho de
2020. Eu, Juliana Leite Baptista de Meneses, _______________ (Chefe de Cartório), preparei, digitei e subscrevi o
presente Edital.
34ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 512/2020 - SEI/TRE-SE - 0876837
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES, Juiz da 34ª Zona Eleitoral, Município de Nossa
Senhora do Socorro(SE), no uso de suas atribuições legais,
Considerando a inspeção cartorária a ser realizada em 28/07/2020 pela Corregedoria Regional Eleitoral;
Considerando o teor do Ofício-Circular TRE-SE 156/2020 - SICOE, que recomenda o fechamento do Cartório
Eleitoral, no tocante ao atendimento do público externo,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a suspensão do expediente externo no Cartório da 34ª Zona Eleitoral –Nossa Senhora do
Socorro (SE), no dia 28 de julho de 2020 (terça-feira).
Parágrafo único. Os prazos processuais que se iniciarem ou se findarem nesse dia serão automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público nesta Zona Eleitoral.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ADAILTON SANTOS ALVES, Juiz Eleitoral, em 09/07/2020, às
15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
35ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 1-45.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
RÉU: ANDERSON FONTES FARIAS
ADVOGADO: Gilberto Doria Dantas Neto - OAB: 6534/SE
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RÉU: ALEXSANDRO PRADO SANTOS
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio
DESPACHO/DECISÃO:
R.Hoje.
Intime-se pessoalmente o causídico do acusado para fim de apresentação das alegações finais, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de abandono e oficiamento à OAB/SE.
Outrossim, em relação aos honorários advocatícios arbitrados à fl. 114, corrijo ex officio erro material para fins de
condenar a União, e não ao Estado de Sergipe, ao seu pagamento. Oficie-se a União para ciência da condenação.
Após, com as alegações finais nos autos, volvam conclusos para sentença.
Umbaúba, 03/07/2020.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 439-42.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): GENILSON LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
O Cartório da 35ª Zona Eleitoral, autorizado pelo art. 1º, inciso VIII, da portaria nº 2, de 20 de fevereiro de 2018,
deste juízo, NOTIFICA os Recorrentes/Recorridos acerca da descida dos autos do processo em epígrafe, cuja
decisão transitou em julgado em 05/08/2019.
Umbaúba/SE, 10 de março de 2020.
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Analista Judiciário
PRESTAÇÃO DE CONTAS 439-42.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): GENILSON LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
O Cartório da 35ª Zona Eleitoral, autorizado pelo art. 1º, inciso VIII, da portaria nº 2, de 20 de fevereiro de 2018,
deste juízo, NOTIFICA os Recorrentes/Recorridos acerca da descida dos autos do processo em epígrafe, cuja
decisão transitou em julgado em 05/08/2019.
Umbaúba/SE, 10 de março de 2020.
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Analista Judiciário
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600887-03.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600887-03.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): RAYMUNDO ALMEIDA NETO
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - OAB/RN 11438
DESPACHO / DECISÃO
"Defiro a manifestação ministerial no ID 3.510.168
Intime-se o PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
para que se manifeste, no prazo legal, acerca do parecer conclusivo (ID 3.797.118), especialmente para que
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solucione a falha decorrente da ausência de assinatura de um profissional de contabilidade na prestação de
contas em análise (art. 48, §5º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Aracaju(SE), em 9 de julho de 2020.
JUIZ(A) RAYMUNDO ALMEIDA NETO
RELATOR(A)"
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 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
DESPACHO / DECISÃO
Considerando o teor da petição ID 3509768, e não se vislumbrando nos autos registro da realização do ato
intimatório, chamo o feito àordem para determinar que seja promovida a intimação da requerente para, no prazo
legal, oferecer contrarrazões ao recurso.
Após, dê-se cumprimento ao despacho ID 3458818.
Aracaju(SE), em 9 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
RELATORA
PROCESSO 0601576-47.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601576-47.2018.6.25.0000
ORIGEM: Tobias Barreto - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
AUTOR(ES): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): MARIA DAS GRACAS SOUZA GARCEZ
Advogados do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): AIDAM SANTOS SILVA - OAB/SE 10423, FABIANO FREIRE
FEITOSA - OAB/SE 3173000A
RÉU(S): PROCESSO SIGILOSO
Advogados do(a) RÉU(S): RENATO OLIVEIRA RAMOS - OAB/DF 20562, FABRICIO JULIANO MENDES
MEDEIROS - OAB/DF 27581, CELSO DE BARROS CORREIA NETO - OAB/AL 8284, RICARDO MARTINS
JUNIOR - OAB/DF 54071
Advogados do(a) RÉU(S): WALLA VIANA FONTES - OAB/SE 8375, CLODOALDO NARCISO DOS REIS
COELHO - OAB/SE 736A, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB/SE 737-A
DESPACHO / DECISÃO
Considerando o teor da petição ID 3509868, e não se vislumbrando nos autos registro da realização do ato
intimatório, chamo o feito àordem para determinar que seja promovida a intimação da requerente para, no prazo
legal, oferecer contrarrazões ao recurso.
Após, dê-se cumprimento ao despacho ID 3458968.
Aracaju(SE), em 9 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
RELATORA
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