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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 569/2020 - SEI/TRE-SE - 0887167
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
Considerando o Ofício TRE-SE 2946/2020 - 17ª ZE (0884439);
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ÁUREA MARIA SOARES AMORIM, Analista Judiciário - Área Judiciária,
matrícula 309R662, para exercer a função comissionada de Assistente I, FC-1, da 17ª Zona Eleitoral, com sede no
Município de Nossa Senhora da Glória/SE.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 28/07/2020, às 14:16, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 571/2020 - SEI/TRE-SE - 0887348
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XXXV, do Regimento Interno
CONSIDERANDO o art. 13 da Resolução TRE-SE 120/2015, que trata da composição da Comissão de Ética e
Conduta Profissional;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna CECOP 246/2019 (documento SEI 0887175), segundo a qual
expirará em 24/8/2020 o mandato da atual composição da supracitada Comissão, designada por meio da Portaria
TRE-SE 673/2018 e reconduzida por meio da portaria 1177/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão de Ética e de Conduta
Profissional, objetivando implementar e gerir o cumprimento das normas ético-profissionais junto aos servidores e
colaboradores da Justiça Eleitoral de Sergipe:
UNIDADE
Sede ou Zona da Capital
Sede ou Zona da Capital
Sede ou Zona da Capital
Zona do Interior
Zona do Interior

TITULAR
Fábio Almeida de Souza
Glória Grazielle da Costa
Valquíria Noia Ribeiro Prata
Jan Henrique Santos Ferraz
Carlos Jorge Leite de Carvalho

SUPLENTE
Aurélio André Carneiro da Cunha
Thiago Augusto Oliveira Santos
Ricardo Mesquita Pereira
Analberga Lima de Freitas Oliveira
Valéria Maria dos Santos

Art. 2º O presidente da Comissão será escolhido por eleição entre os seus membros, nos termos do artigo 14 da
Resolução TRE/SE 120/2015.
Art. 3º O mandato dos membros da Comissão de Ética e de Conduta Profissional será de um 1 (um) ano,
permitida 1 (uma) recondução.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25/8/2020 e
revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 28/07/2020, às 14:43, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 565/2020 - SEI/TRE-SE - 0886721
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o Ofício nº 2946/20 (0884439), da 17ª ZE.
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora IZABELE MURIELL DE ANDRADE SOUZA MELO, Requisitada, matrícula
309R652, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da 17ª Zona Eleitoral, com sede em Nossa Senhora da
Glória/SE.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 3/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 28/07/2020, às 14:16, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 566/2020 - SEI/TRE-SE - 0886891
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor JOSÉ BOMFIM DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário do TRE/BA, em Exercício
Provisório neste Regional, matrícula 309R074, da função comissionada de Assistente V, FC-5, da Diretoria-Geral
deste Tribunal.
Art. 2º LOTAR o referido servidor no Gabinete da Diretoria-Geral, vinculado ao Núcleo de Atendimento ao Eleitor
(NAE).
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 29/07/2020, às 09:07, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 567/2020 - SEI/TRE-SE - 0886914
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ANA KARLA CARVALHO MONTEIRO NASCIMENTO, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, matrícula 30923263, para exercer a função comissionada de Assistente V, FC-5, da Diretoria-Geral
deste Regional, ficando responsável pelo Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE).
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 29/07/2020, às 09:08, 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 28/07/2020 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=28/07/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 29 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)
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ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600085-31.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600085-31.2020.6.25.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FERNANDO AUGUSTO ARIMATEIA FREITAS ROSA - SE11069
REPRESENTADO: CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA
DECISÃO
Trata-se de Representação Eleitoral de Impugnação de Pesquisa protocolado pelo PC do B, Diretório Municipal de
Aracaju, com pedido de liminar idaudita altera pars, em face de CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS
EIRELI - DATAFORM.
O requerente busca impugnar na presente representação a pesquisa eleitoral registrada em 18.07.2020, sob
n.º SE - 02832/2020, alegando que tal pesquisa apresenta inconsistências e erros, como: indagações de caráter
subjetivo cujo conceitos não são difundidos na população; direcionamento do eleitorado ao realizar pesquisas
tendenciosas; erro nas informações presentes no questionário; captação de informações dos eleitores.
Ressaltando que a pesquisa com data de divulgação prevista para o dia 24.07.2020 étendenciosa e visa divulgar
dados imprecisos ou desvirtuados.
Por fim, pleiteia o requerente: a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata
suspensão da realização da pesquisa com cadastro de telefone dos entrevistados, a destruição dos dados
eventualmente já arrecadados, proibição da divulgação dos resultados da Pesquisa Registrada sob o nº SE02832/2020; a notificação da Representada para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; a oitiva do Ilustre
Representante do Ministério Público Eleitoral; no mérito, que presente Representação julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE, a fim de que torne definitiva a decisão liminar, confirmando a suspensão da divulgação da
Pesquisa Registrada sob o nº SE-02832/2020.
No dia 24.07.2020, o requerente anexou aos autos petição alegando que a Pré-Candidata àPrefeitura Municipal,
Danielle Garcia (Cidadania), no 23/07/2020 às 19h10, utilizou suas redes sociais(Instagram e Facebook) com o
intuito de influenciar possíveis entrevistados da Pesquisa Eleitoral SE-02832/2020.
Ouvida a representante do Ministério Público Eleitoral, manifestou-se contra a suspensão liminar da pesquisa
registrada sob n.º SE -02832/2020. O MP entende que a pesquisa eleitoral não se restringe somente a “intenção
de voto” ,consoante dispõe o art. 33, Lei das Eleições Lei das Eleições –Lei nº 9.504/97. Sobre os erros materiais
apontados, afirma que não influenciará o resultado da pesquisa, podendo ser corrigidos.
Quanto àcaptação de informações dos eleitores, o MPE afirma que "um dos objetivos de colher o número de
telefone épermitir que a pesquisa possa ser auditada o que, em uma análise superficial, encontra fundamento legal
(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): V sistema interno de
controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;)".
Por fim, ressalta que o uso das redes sociais pela pré-candidata, Danielle Garcia, ocorreu em 23.07.2020 e a
pesquisa combatida teve início dia 17/07/2020 e término dia 22/07/2020, sendo registrada em 18/07/2020 e apta a
ser divulgada em 24/07/2020. Assim, as postagens nas redes sociais não poderiam ter influenciado os possíveis
entrevistados.
Eis o breve relato. Vieram-me os autos conclusos.
Para concessão de tutela de urgência faz-se necessário a presença do fumus boni iuris e/ou periculum in mora,
não vislumbro, no presente caso, a presença dos mencionados requisitos para que haja suspensão liminar da
divulgação da pesquisa nº SE 02832/2020.
O art. 33 da Lei 9.504/97 dispõe sobre a pesquisa eleitoral, in verbis:
"Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto àJustiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
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;
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V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. "
Não há, em princípio, desobediência por parte do requerido dos requisitos propostos no mencionado artigo.
Como bem afirmou a douta representante do MPE, a pesquisa eleitoral não se restringe somente a opção de voto,
os dados coletados dos entrevistados visam dar legitimidade àpesquisa, pois através deles épossível verificar se a
pesquisa foi realmente aplicada, os erros materiais apontados pelo requente podem ser corrigidos e não
influenciam a opinião dos entrevistados.
Do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se o requerido para, querendo, oferecer contestação.
P.R.I.
Aracaju, 28 de julho de 2020.
ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES
Juíza Eleitoral da 01ª ZE
03ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600025-52.2020.6.25.0003
JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE AQUIDABÃ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-52.2020.6.25.0003 - GRACHO CARDOSO/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: RAPHAEL SILVA REIS REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA
DA SILVA - SE6768000-A EDITAL 2/2020
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) RAPHAEL SILVA REIS, Juiz(a) da 3ª 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 Aquidabã, Estado de Sergipe, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu, Daiane
do Carmo Mateus, técnico judiciário, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
Despacho
PROCESSO 0600021-15.2020.6.25.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE AQUIDABÃ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-15.2020.6.25.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE
AQUIDABÃ SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO (PTC) DE CRACCHO
CARDOSO/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA - SE6045
DESPACHO
R.h.
Defiro o requerimento do Partido Trabalhista Cristão - PTC, do município de Graccho Cardoso (Petição ID
2911977), para conceder o prazo de 10 (dez) dias para apresentar manifestação sobre o documento ID 2415039,
conforme Despacho ID 2686062.
Aquidabã, 29 de julho de 2020.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
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05ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600034-08.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600034-08.2020.6.25.0005
/ 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
EDITAL (TORNA PÚBLICA RELAÇÃO DE ELEITORES QUE APOIAM A FORMAÇÃO DO PARTIDO ALIANÇA
PELO BRASIL)
A chefe do Cartório Eleitoral, de ordem da Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral, CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO,
conforme Portaria 477/2020-5ªZE, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, QUE FOI APRESENTADA
RELAÇÃO contendo nomes, assinaturas e números de inscrições de eleitores que APOIAM a formação PARTIDO
ALIANÇA PELO BRASIL. A lista, protocolada no PJE Nº 0600034-08.2020.6.25.0005 ficará disponível em Cartório
para consulta por força da Resolução/TSE nº 23.571/2018, pelo tempo que determina a Lei. Pelo presente, ficam
os eleitores, partidos políticos e cidadãos de modo geral, cientificados de que foram colhidas, nos Municípios de
competência da 5ª Zona Eleitoral, assinaturas de apoiamento àformação do novo partido em epígrafe, as quais
poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da sua publicação, nos termos do artigo 15, da referida resolução.
As assinaturas serão conferidas pelo Cartório Eleitoral e certificadas de sua validade.
E para que ninguém possa alegar ignorância, em especial, delegados de partidos políticos, foi lavrado o presente
Edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico e, afixado no átrio do Fórum local, como de costume.
Capela/SE, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020).
NAJARA EVANGELISTA
Chefe de Cartório –05ªZE/SE
09ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600025-34.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600025-34.2020.6.25.0009
/ 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
EDITAL
O Excelentíssimo Senhor PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ, Juiz da 9ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe,
em cumprimento ao disposto no caput do artigo 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018, que disciplina a criação,
organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, e no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que o partido em formação
Aliança pelo Brasil encaminhou 04(quatro) fichas individuais de apoiamento, que se encontra disponível para
consulta no Cartório desta 9ª Zona Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer interessado, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, a apresentação de impugnação às fichas individuais de apoiamento, que deve ser apresentada em
petição fundamentada.
Eu, Analberga Lima de Freitas, Chefe de Cartório, que preparei, digitei e, de ordem, nos termos da Portaria
nº 1196/2015-9ª ZE, subscrevo o presente edital.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
PROCESSO 0600026-19.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-19.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE
ITABAIANA SE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
EDITAL
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De ordem do Exmo Sr. Pablo Moreno Carvalho da Luz, Juiz da 9ª Zona Eleitoral de Sergipe, o Cartório
Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que O PARTIDO
DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA/SE, por seu/sua presidente, Adelvan Nascimento Silva e tesoureiro(a),
Eder de Jesus Andrade, apresentou a prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2019, autuada
nesta 9ª Zona Eleitoral sob o nº 0600026-19.2020.6.25.0009 na Classe Prestação de Contas.
No mais, conforme o art. 68 da Resolução TSE nº 23.604/2019, 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.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando ao Ministério Público Eleitoral ou a
qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos ( art. 31
§2º da supracitada Resolução).
Eu, Analberga Lima de Freitas, Chefe de Cartório, que preparei, digitei e, de ordem, nos termos da Portaria
nº 1196/2015-9ª ZE, subscrevo o presente edital.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
13ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600020-97.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-97.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - LARANJEIRAS/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE6209
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, INTIMO o(a) prestador(a) de contas a respeito da
inclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32 da Resolução TSE 23.604/2019, de instrumento de
mandato para constituição de advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. 060002097.2020.6.25.0013.
Laranjeiras, 28 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
PROCESSO 0600020-97.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-97.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - LARANJEIRAS/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE6209
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, INTIMO o(a) prestador(a) de contas a respeito da
inclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32 da Resolução TSE 23.604/2019, de instrumento de
mandato para constituição de advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. 060002097.2020.6.25.0013.
Laranjeiras, 28 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
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14ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600113-57.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600113-57.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REPRESENTANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE CARMOPOLIS,
GLADSON GARCIA ARAUJO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750 Advogado do(a) REPRESENTANTE:
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
DECISÃO
Cuidam os presentes autos de Representação por propaganda irregular, com pedido de liminar inaudita altera
pars, interposta pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO –PSB (Diretório Municipal de Carmópolis/SE) e pelo
Sr. GLADSON GARCIA ARAÚJO, em desfavor da Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, empresa responsável
pelo gerenciamento do aplicativo de mensagens Whatsapp.
Asseverou o Representante Gladson Garcia, pré-candidato a Prefeito de Carmópolis, pelo Partido Socialista
Brasileiro, que, no dia 22 de julho de 2020, foi surpreendido em razão do “impulsionamento com disparosem
massade mensagens instantâneas através do aplicativo vinculado àempresa reclamada(Whatsapp) com o objetivo
único de denegrí-lo com notícias falsas e depreciativas de sua honra subjetiva e objetiva”.
Ademais, aduz que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral somente épermitido, na forma do art.
57-C, §3º, da Lei das Eleições, para benefício da candidatura do contratante, vedando-se a contratação de tal
serviço com o propósito de promover propaganda negativa de adversários.
Por fim, requer o Representante a concessão de medida liminar para que “o Facebook Serviços Online do Brasil
Ltdasuspenda/interrompa o impulsionamento das mensagens depreciativas em nome do representante”, bem
como que seja determinada a juntada aos autos de “cópia do contrato ou instrumento análogo do contratante dos
serviços depreciativos expostos na inicial”.
Decido.
A propaganda eleitoral na internet éfruto de regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral desde 2006, com a
autorização para criação de páginas específicas, para candidatos, que registravam domínios com extensão
“.can.br”.
Na eleição seguinte, ainda de forma muita restrita, permaneceu a permissão da veiculação de propaganda no
meio virtual, valendo-se o candidato de site exclusivo publicação de atos de campanha.
Em 2009 foi publicada a Lei 12.034/2009, que, ao introduzir o art. 57-A, e seguintes, na Lei 9.504/97, ampliou
sobremaneira a possibilidade de realização de atos de campanha no ambiente virtual. Vejamos:
Art. 57-A. Épermitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do ano da
eleição.
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado àJustiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado àJustiça Eleitoral e hospedado, direta
ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou
coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural”
A alteração legislativa mais recente promovida na Lei das Eleições, em termos de propaganda eleitoral, ocorreu
com a edição da Lei 13.488/2017, que, dentre outras, alterou o seu inciso IV, do art. 57-B, e proibiu que o
impulsionamento de conteúdo fosse contratado por pessoa natural, cabendo, portanto, exclusivamente, aos
candidatos, partidos ou coligações, conforme se observa:
Art. 57-B..................................................................................
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas
cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
Neste ponto, resta importante tecer breves comentários sobre o que seria impulsionamento de conteúdo. Pois
bem, a veiculação pura e simples de uma propaganda (de qualquer espécie) não paga, em mídias sociais, como
Facebook, Instragram, Twitter, possui um alcance bastante limitado, chamado alcance orgânico.
Diante deste cenário, foi introduzido o art. 57-C, da Lei das Eleições, que, como dito, passou a admitir o
impulsionamento de conteúdo, ou seja, a contratação onerosa, por parte de partidos, coligações e candidatos, de
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serviços que promovam a ampliação do alcance de determinada propaganda, fazendo-a atingir um número
significativamente maior de pessoas.
Através de algoritmos, redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, conseguem analisar o perfil, preferências
e temas sensíveis de cada um dos seus usuários, e com, isso, direcionam o tipo específico de propaganda para
determinada pessoa.
Como exemplo, podemos citar a hipótese de um usuário que alimenta o Instagram com várias fotos de veículos e
temas automotivos em geral. Com isso, uma eventual campanha publicitária de uma grande montadora de carros
elegerá aquele determinado perfil como alvo de mensagens relacionadas ao lançamento do novo veículo.
Pode-se definir impulsionamento de conteúdo, portanto, ainda que de forma singela, como forma de ampliar o
alcance, o impacto de uma propaganda em mídias sociais.
O art. 57-C, acima referido, embora tenha autorizado o impulsionamento de conteúdo, exigiu que tal mecanismo,
quando de sua veiculação, fosse identificado de forma inequívoca e contratado, como dito, exclusivamente por
partidos, coligações, candidatos e seus representantes.
Fixou-se, ainda, que a contratação do impulsionamento deve ocorrer diretamente com o provedor de aplicação de
internet “com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações”.
Segundo Frederico Meinberg Ceroy, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital -IBDDIG, Provedor de
Aplicação de Internet (PAI) “éum termo que descreve qualquer empresa, organização ou pessoa natural que, de
forma profissional ou amadora, forneça um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um
terminal conectado àinternet, não importando se os objetivos são econômicos”.
Éimportante registrar que impulsionamento de conteúdo não se confunde com disparo em massa de mensagens
via Whatsapp. Esta hipótese ocorre quando uma empresa de marketing écontratada, sem qualquer pagamento
direto ou indireto ao Whatsapp, para disparar mensagens, por meio desta ferramenta, para um número indefinido
de pessoas.
Nesse aspecto, o art. 37, incisos XIV e XXI, da Resolução TSE nº 23.610/2019, de forma bastante didática, trouxe
os conceitos de impulsionamento de conteúdo e de disparo em massa, definindo que:
XIV - impulsionamento de conteúdo: o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de
aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que,
normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre as formas de impulsionamento a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, nos termos do art. 26, §2º, da Lei nº
9.504/1997;
XXI - disparo em massa: envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de
usuários, simultaneamente ou com intervalos de tempo, por meio de qualquer serviço de mensagem ou provedor
de aplicação na internet.
Tais empresas, geralmente valendo-se de listas de transmissão, cada uma com até 256 contatos previamente
cadastrados, promove o encaminhamento, em massa, de mensagens de whatsapp, o que éexpressamente
vedado pelo art. 28, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE nº. 23.610/2019, que assim dispõe:
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas,
dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa de conteúdo(Lei nº
9.504/1997, art. 57-J); ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).
No caso sob análise, o Representante, em sua peça inicial, promove certa confusão entre as atividades de
impulsionamento de conteúdo e disparo em massa de mensagens de whatsapp. Cita o art. 57-C, da Lei 9.504/97,
sugerindo ter havido contratação firmada entre algum interessado em macular a imagem dos Representantes e o
Representado.
Pelo material probatório juntado épossível constatar, embora em exame ainda superficial, não se tratar de
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo, restando, por outro lado, dúvida quanto a efetiva
ocorrência de disparos em massa ou, até mesmo, troca de mensagens individuais entre usuários do aplicativo de
mensagem instantânea.
Insta salientar que o TSE, por meio da Resolução nº. 23.610/10, destacou a importância da livre manifestação do
pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet, embora, por óbvio, não permitindo ofensa a honra
ou imagem de candidatos. A liberdade atribuída ao eleitor compreende, inclusive, a veiculação de mensagem de
apoio ou crítica a partido ou candidato, conforme abaixo se vê:
Art. 27. Épermitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 57- A) .
§1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente épassível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
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§2º O disposto no §1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput,
ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político
e democrático.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a atuação da Justiça Eleitoral no tocante a conteúdos
publicados em meio virtual devem ocorrer de forma bastante restrita, com a menor interferência possível.
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. FAKE NEWS. FACEBOOK. TWITTER.
YOUTUBE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LIMINAR. PERDA DA EFICÁCIA. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 33, caput e §1º da Res.-TSE 23.551, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, a fim de
assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, limitando-se às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam
do processo eleitoral. (TSE - Rp - Recurso em Representação nº 060176521 - BRASÍLIA –DF. Acórdão de
02/04/2019).
Entendo, nesta análise preliminar, que os Representantes, além de não terem se desincumbido do ônus de
demonstrarem eventual disparo em massa de mensagens, bem como indicar sua origem, apresenta pedido
aparentemente impossível de ser cumprido, qual seja, a suspensão ou interrupção do impulsionamento das
mensagens depreciativas em nome dos representantes.
Éde conhecimento geral que o aplicativo de mensagem Whatsapp adota a criptografia de ponta-a-ponta, ou seja,
um recurso de segurança que busca proteger o conteúdo das mensagens, de forma que somente os dois
extremos da conversa, remetente e destinatário, podem acessá-lo.
Sendo assim, não há como promover uma filtragem prévia de conteúdo de determinada mensagem antes de que
ela chegue ao seu destinatário. Aliás, caso isso fosse possível, haveria flagrante invasão de privacidade. Desta
forma, eventual determinação deste Juízo no sentido de que a Representada promova a suspensão do
impulsionamento de mensagens depreciativas implicaria numa obrigação de fazer impossível.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de medida liminar, e determino a notificação da Representada, por
intermédio do e-mail eleicoes_facebook@tozzinifreire.com.br (indicado pelo Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda, através do SEI nº. 0008452-46.2020.6.25.8100), para, querendo, apresentar defesa em 48 horas, nos termos
do art. 96, §5º, da Lei 9.504/97.
Publique-se no DJE. Intime-se. Notifique-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Maruim, 27 de julho de 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600018-15.2020.6.25.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE PORTO DA FOLHA SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600018-15.2020.6.25.0018
/ 018ª ZONA ELEITORAL DE PORTO DA FOLHA SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244 EDITAL
De Ordem do Exm. Dr(a). FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO Juíza Eleitoral, na 18ª Zona Eleitoral/SE, no
uso de suas atribuições, e nos termos da Portaria nº 319/2020 –18ª ZE/SE, O Cartório Eleitoral TORNA PÚBLICO
que o partido em formação Aliança pelo Brasil, através de sua procuradora constituída nos autos, a senhora
VÂNIA DE JESUS SANTOS, OAB/SE nº 13244, apresentou relação de eleitores registrada no Sistema de
Apoiamento a Partido em Formação –SAPF, encaminhada por meio do lote SE00180000001, nos quais constam
os seguintes apoiamentos:
- CIBELE MENESES PODEROSO, data do apoiamento: 10/01/2020
- MANOEL CARLOS DE MATTOS, data do apoiamento: 03/02/2020
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou a Juíza Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer interessado, no prazo de
5 (cinco) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, a apresentação de impugnação às fichas individuais de apoiamento, que deve ser apresentada em
petição fundamentada.
Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha do Estado de Sergipe, aos vinte e oito dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte.
Romário Gomes Santos
Chefe de Cartório –18ª Zona
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19ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600091-81.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL
019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600091-81.2020.6.25.0019 PROPRIÁ/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO REQUERENTE: ALIANCA
PELO BRASIL - NACIONAL Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244 EDITAL
PRAZO 05 (CINCO) DIAS - ART. 15 DA RESOLUÇÃO TSE 23.571/2018
O Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral da 19ª Zona, Dr. EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO, no uso das suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO: a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, QUE FORAM
APRESENTADOS 64 (sessenta e quatro) FORMULÁRIOS, encaminhados através da Lista/Lote nº
SE00190000001 e 02 (dois) FORMULÁRIOS, encaminhados através da Lista/Lote nº SE00190000002, contendo
nomes, assinaturas e números de inscrições de eleitores da 19ª zona eleitoral que APOIAM a formação do partido
político denominado ALIANÇA PELO BRASIL.
A documentação foi protocolada na classe processual Lista de Apoiamento para Criação de Partido Político - LAP
no Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe - TRE/SE (1ª Instância - Zonas
Eleitorais) sob o nº 0600091-81.2020.6.25.0019.
Os formulários encontram-se digitalizados no processo eletrônico acima referido e estão àdisposição de qualquer
interessado, eleitores, partidos políticos e cidadãos de modo geral, podendo ser impugnados, em petição
fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação do presente edital, nos termos do art. 15 da
Resolução TSE nº 23.571/2018.
Ficam os interessados cientificados, também, de que as referidas assinaturas, os dados constantes nos
formulários e a condição de eleitores não filiados a partido políticos serão conferidos pelo Cartório Eleitoral, tudo,
nos termos do §1º, art. 7º da Lei 9.096/1995 c/c o art. 14 e seus parágrafos - Resolução 23.571/2018.
E, para que não se possa alegar ignorância, foi lavrado o presente Edital, o qual será publicado no Diário de
Justiça Eletrônico do TRE/SE. Dado e passado nesta Cidade de Propriá/SE, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de
julho de 2020. Eu, Carlos André Rodrigues Lucena, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que vai
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª Zona
23ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600036-21.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-21.2020.6.25.0023 - TOBIAS BARRETO/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE TOBIAS BARRETO Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO
COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768000-A EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) Ana Maria Andrade Freiman Barrozo, Juiz(a) da 23ª 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 Tobias Barreto, Estado de Sergipe, aos vinte e nove dias do mês de julho de
2020. Eu, Vinicius Tavares Fagundes Ferreira, Chefe de Cartório, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
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31ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600037-79.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600037-79.2020.6.25.0031
/ 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
EDITAL
DE ORDEM do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) DOUTOR(A) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, MM(a).
Juiz(a) Eleitoral desta 31ª Zona, com sede em Itaporanga d'Ajuda, o Cartório Eleitoral
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência que foi apresentada lista de apoiamento contendo
um total de 02 (duas) fichas, contendo nome, assinatura e número de inscrição de eleitores que APOIAM a
formação do PARTIDO POLÍTICO denominado ALIANÇA PELO BRASIL - ALIANÇA. A documentação ficará
disponível em Cartório para consulta por força da Resolução/TSE n.º 23.571/2018, pelo tempo que determina a
Lei.
Pelo presente, ficam os eleitores, partidos políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e cidadãos
de modo geral, cientificados de que foram colhidas assinaturas de apoiamento àformação do novo partido em
epígrafe, as quais poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de
05(cinco) dias contados da publicação deste Edital, nos termos do artigo 15 da referida Resolução.
Ficam os interessados cientificados, também, de que as referidas assinaturas, os dados constantes nos
formulários e a condição de eleitores não filiados a partido políticos serão conferidos pelo Cartório Eleitoral, tudo,
nos termos do §1º, art. 7º da Lei 9.096/1995 c/c o art. 14 e seus parágrafos - Resolução 23.571/2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no átrio deste Fórum Eleitoral,
como de costume.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE, aos vinte e oito do mês de julho do ano de 2020. Eu;
Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; lavrei o presente Edital e de ordem, na forma do despacho
ID 2365194 e da Portaria 513/2020 - 31ªZE/SE, assino.
Emanuel Santos Soares de Araujo
Chefe de Cartório
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600070-08.2020.6.25.0019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600070-08.2020.6.25.0019
ORIGEM: Telha - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RECORRENTE(S): JULIANA RAMOS SOUZA
Advogado do(a) RECORRENTE(S):
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EMENTA:
RECURSO. ALISTAMENTO ELEITORAL. DOMICÍLIO ELEITORAL. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
DE ORIGEM. JUNTADA DE ATA DE ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS A QUE A ELEITORA ÉVINCULADA. VÍNCULO PROFISSIONAL IDÔNEO PARA CARACTERIZAR
O DOMICÍLIO ELEITORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto. Inteligência do art. 42 do Código Eleitoral, regulamentado pela Resolução TSE n.º
21.538/2003 (art. 65).
2. A demonstração de que a eleitora possui vínculo familiar com o Município comprova o domicílio eleitoral,
impondo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alistamento eleitoral.
3. Recurso provido.
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PROCESSO 0600187-56.2020.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600187-56.2020.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO REGIONAL/SE),
SERGIO COSTA VIANA, ANA MAGNA DE OLIVEIRA FONSECA, DANILO DIAS SAMPAIO SEGUNDO,
ANTONIO CESAR COSTA VIANA, SAULO DE ARAUJO LIMA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): FLAVIO CESAR CARVALHO MENEZES - OAB/SE nº 3708
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR DOCUMENTOS
De ordem, com fundamento no art. 35, §3º da Resolução TSE nº 23.604/2019 e nos arts. 62, 137 e 162 do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a Secretaria Judiciária INTIMA o INTERESSADO:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), na pessoa do seu
advogado consituído, para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou
manifestar-se acerca do Relatório/Check-List nº 86/2020 da SECEP (Informação ID nº 3684468) da Unidade
Técnica juntado aos autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600187-56.2020.6.25.0000, cujo inteiro
teor/conteúdo poderá ser acessado através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.trese.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 28 de julho de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600221-31.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO 0600221-31.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
REQUERENTE(S): ADILSON DE JESUS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE(S): ANTONIO FERNANDO VALERIANO - OAB/SE 1986
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
REQUERIDO(S): JUÍZO DA 23ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
Advogado do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):
Advogado do(a) REQUERIDO(S):
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. INSATISFAÇÃO. RECURSO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 19 DA RES. TSE 23.478/2016 E ART. 356,
§3º DO RITRE/SE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON DE JESUS SANTOS, conhecido como Dilson de
Agripino, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, no bojo da Ação
Cautelar proposta por DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, atual prefeito de Tobias Barreto, SE.
Na decisão, a Magistrada concedeu a tutela provisória requerida pelo ora Agravado e determinou a retirada das
postagens publicadas pelo Agravante (ID 2630780, 2630781, 2630783 e 2630784) junto ao Twitter, mandando que
ele se abstivesse também de reproduzi-las em outras redes sociais, a exemplo do Facebook, Instagram e perfis de
Whatsapp.
Inconformado, interpôs o presente recurso, no qual alega que a decisão agride a sua liberdade de expressão, mais
especificamente no âmbito de sua liberdade de opinião, pois as mensagens não tiveram potencialidade para
denegrir a honra privada do Agravado.
Defendeu que as publicações não foram dirigidas de forma sub-reptícia ao cidadão Diógenes Almeida, mas ao
personagem público ocupante do cargo de prefeito do Município de Tobias Barreto e, como tal, estaria sujeito a
críticas mais contundentes.
Por fim, requereu que fosse deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o direito a
sua livre manifestação.
Éo relatório.
Decido.
Sem delongas, afirmo que este Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, haja vista que, nos termos do art.
19 da Resolução TSE nº 23.478/2016 –que estabelece diretrizes gerais para a aplicação do Código de Processo
Civil no âmbito da Justiça Eleitoral –e do art. 356, §3º do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe (RITRE/SE), as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
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irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas àpreclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
A própria Resolução, em seu art. 2.º, justifica a existência da diferenciação de tratamento entre a seara eleitoral e
o direito comum:
Resolução TSE nº 23.478/2016. Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os
recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na legislação eleitoral e nas instruções
do Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, nos feitos que tramitam perante os Juízos Eleitorais, qualquer insatisfação surgida no decorrer do
processo contra decisão sem caráter de definitividade deve ser apresentada como preliminar ao mérito de
eventual recurso interposto contra a sentença.
DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, nos termos do art. 133, XXII c/c art. 132, III, ambos do RITRE/SE, NÃO CONHEÇO do presente
Agravo de Instrumento, de modo que deve permanecer incólume a decisão interlocutória indevidamente recorrida.
Intime-se o Recorrente, via DJe. Intime-se eletronicamente o MPE.
Oficie-se o Juízo de primeiro grau, dando-lhe ciência do teor desta decisão.
Após, arquive-se.
Aracaju, SE, 28 de julho de 2020.
Juiz LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RELATOR
PROCESSO 0600191-93.2020.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600191-93.2020.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PATRIOTAS - PATRI (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), UEZER LICER MOTA MARQUEZ,
EDMILSON DA CONCEIÇÃO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): YURI ANDRE PEREIRA DE MELO - OAB/SE nº 8085
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR DOCOMENTOS
Com fundamento no art. 35, §3º da Resolução TSE nº 23.604/2019, a Secretaria Judiciária INTIMA o
INTERESSADO: PATRIOTAS - PATRI (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), na pessoa do seu advogado constituído,
para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se acerca
do Relatório/Check-List nº 87/2020 (Informação ID nº 3684968) da Unidade Técnica-SECEP juntado aos autos da
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600191-93.2020.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado
através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 29 de julho de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidora da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600026-86.2020.6.25.0019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600026-86.2020.6.25.0019
ORIGEM: Telha - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RECORRENTE(S): MARIA DE LOURDES BARBOSA
Advogado do(a) RECORRENTE(S):
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. DOMICÍLIO ELEITORAL. ALISTAMENTO. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO IDÔNEO PARA CARACTERIZAR O DOMICÍLIO ELEITORAL. DILIGÊNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL ÀELEITORA. RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
1. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto.
2. A juntada de documentação de terceira pessoa sem a demonstração de vínculo com a própria recorrente
interessada, não se afiguraria como suficiente para autorizar o deferimento de pedido de transferência de domicílio
eleitoral.
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3. Não demonstrado, por meio dos elementos trazidos pela recorrente, a residência ou a existência de qualquer
vínculo que justifique o domicílio no município recipiente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o
pedido de alistamento eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
PROCESSO 0600042-40.2020.6.25.0019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600042-40.2020.6.25.0019
ORIGEM: Telha - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RECORRENTE(S): ANDERSON SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRENTE(S):
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR 0
EMENTA:
RECURSO. ALISTAMENTO ELEITORAL. DOMICÍLIO ELEITORAL. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
DE ORIGEM. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA ESPOSA. VÍNCULO FAMILIAR IDÔNEO PARA
CARACTERIZAR O DOMICÍLIO ELEITORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto. Inteligência do art. 42 do Código Eleitoral, regulamentado pela Resolução TSE n.º
21.538/2003 (art. 65).
2. A demonstração de que o eleitor reside no local ou possui vínculos com o município comprova o domicílio
eleitoral. Caracterizado o vínculo familiar, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alistamento
eleitoral.
3. Recurso provido.
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