DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Ano 2020, Número 136

Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020

Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Desembargador José dos Anjos
Presidente
Desembargadora Iolanda Santos Guimarães
Vice-Presidente e Corregedor
Rubens Lisbôa Maciel Filho
Diretor-Geral

Sumário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ..................................................................................................................................................2
Atos da Presidência / Diretoria Geral .....................................................................................................................................................................2
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................2
Atos da Diretoria Geral ...........................................................................................................................................................................................3
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................3
Atos da Secretaria Judiciária..................................................................................................................................................................................3
Edital ...................................................................................................................................................................................................................3
CORREGEDORIA ELEITORAL.................................................................................................................................................................................3
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL .............................................................................................................................................................3
ZONAS ELEITORAIS.................................................................................................................................................................................................3
01ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................3
Ato Ordinatório....................................................................................................................................................................................................3
02ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................4
Ato Ordinatório....................................................................................................................................................................................................4
05ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................5
Ato Ordinatório....................................................................................................................................................................................................5
08ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................7
Ato Ordinatório....................................................................................................................................................................................................7
13ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................10
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................10
14ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................12
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................12
19ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................14
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................14
23ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................18
Edital .................................................................................................................................................................................................................18
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................18
27ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................19
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................19
34ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................21
Ato Ordinatório..................................................................................................................................................................................................21
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ..................................................................................................................................21
Atos da Secretaria Judiciária................................................................................................................................................................................21
Intimação ..........................................................................................................................................................................................................21
Pauta de Julgamentos ......................................................................................................................................................................................22

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 136

Aracaju, sexta-feira, 31 de julho de 2020

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 572/2020 - SEI/TRE-SE - 0887414
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 c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
Considerando a aprovação das alterações do Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal, efetivada por
meio da Resolução TRE/SE 15/2020, publicada no Diário de Justiça Eletrônico 133 (DJE/SE) em 28/07/2020;
E, considerando, por fim, a indicação contida no Ofício TRE-SE 3040/2020 - EJESE (0886873) constante do
processo SEI 0012141-10.2020.6.25.8000;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora LIDIA CUNHA MENDES DE MATOS, Analista Judiciário - Área Judiciária,
matrícula 30923282, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Escola Judiciária Eleitoral, da Presidência
deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR a referida servidora para exercer a função comissionada de Assistente III, FC-3, da Escola
Judiciária Eleitoral, da Presidência deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 30/07/2020, às 10:15, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 573/2020 - SEI/TRE-SE - 0887423
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 c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
Considerando a aprovação das alterações do Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal, efetivada por
meio da Resolução TRE/SE 15/2020, publicada no Diário de Justiça Eletrônico 133 (DJE/SE) em 28/07/2020;
E, considerando, por fim, a indicação contida no Ofício TRE-SE 3040/2020 - EJESE (0886873) constante do
processo SEI 0012141-10.2020.6.25.8000;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora VANINE VIEIRA DE FARIA ALMEIDA CABRAL, Analista Judiciário - Área
Judiciária, matrícula 30923182, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Escola Judiciária Eleitoral, da
Presidência deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR a referida servidora para exercer a função comissionada de Assistente II, FC-2, da Escola
Judiciária Eleitoral, da Presidência deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 30/07/2020, às 10:15, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 574/2020 - SEI/TRE-SE - 0887433
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 c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
Considerando a aprovação das alterações do Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal, efetivada por
meio da Resolução TRE/SE 15/2020, publicada no Diário de Justiça Eletrônico 133 (DJE/SE) em 28/07/2020;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora VANDA DOS SANTOS GÓIS, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923175, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Ouvidoria Eleitoral, da Presidência deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR a referida servidora para exercer a função comissionada de Assistente III, FC-3, da Ouvidoria
Eleitoral, da Presidência deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 30/07/2020, às 10:15, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 575/2020 - SEI/TRE-SE - 0887829
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 TORNAR SEM EFEITO a Portaria 561, de 27/07/2020, deste Tribunal, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 133, de 28/07/2020, página 4.
Art. 2º. Publicar as diárias abaixo discriminadas:
NOME DO
FAVORECIDO
Gustavo
Webster
Teixeira
Rodrigues de
Menezes

CARGO/
FUNÇÃO

LOCAL SERVIÇO/EVENTO

PERÍODO DE
AFASTAMENTO

QTD.
DE
DIÁRIAS

DIÁRIAS
PAGAS

ORDEM
BANCÁRIA

TJ/ FC-6

Auxiliar nos serviços
cartorários da 12ª Zona
Eleitoral, FC-6, sediada em
Lagarto/SE, em virtude de
licença da titular.

13 a 15/07/2020
21 a 24/07/2020

5,5

R$,1.562,88

800931
e 800932

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 29/07/2020, às
13:06, 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 29/07/2020 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=29/07/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 30 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
01ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600086-16.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PET-ADM (12562) Nº 0600086-16.2020.6.25.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO ARIMATEIA FREITAS ROSA - SE11069
REQUERIDO: CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA
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DECISÃO
R.H.
Trata-se de petição apresentada pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, Diretório Municipal de Aracaju/SE,
requerendo acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta dos dados da Pesquisa
Eleitoral n.º SE-02832/2020, registrada pela CENTRAL DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - DATAFORM.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo deferimento do pedido.
A divulgação das pesquisas éde interesse público. O acesso a metodologia adotada, bem como o acesso aos
documentos relacionados, éessencial para a fiscalização dos partidos políticos e do Ministério Público Eleitoral.
Posto isso, defiro requerimento com fundamento no art. 13 da Res. TSE n.º 23.600/2019 e art. 34, §1º e §2º, da
Lei n.º 9.504/1997.
Notifique-se a empresa responsável pela pesquisa para disponibilizar, no prazo de 05(cinco) dias, o acesso ao
sistema de controle interno, de verificação e de fiscalização da coleta de dados e documentos equivalentes. Sendo
que estes deverão ser digitalizados e enviados ao endereço eletrônico desta 01ª ZE(ze01@tre-se.jus.br).
P.R.I.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Aracaju/SE, 30 de julho de 2020.
ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES
Juíza Eleitoral da 01ª ZE
PROCESSO 0600076-69.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600076-69.2020.6.25.0001
/ 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
EDITAL n.º 03/2020
APOIAMENTO ÀFORMAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO –PARTIDO ALIANÇA PELO BRASIL
A Excelentíssima senhora Juíza Eleitoral desta Zona, Eliane Cardoso Costa Magalhães, no uso de suas
atribuições legais:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, QUE FORAM APRESENTADOS 74
(setenta e quatro) FORMULÁRIOS contendo nomes, assinaturas e números de inscrições de eleitores que
APOIAM a formação do PARTIDO POLÍTICO denominado ALIANÇA PELO BRASIL. A documentação,
protocolada sob o número 0600076-69.2020.6.25.0001, ficará disponível no Sistema PJe, em razão da pandemia,
para consulta pelo tempo que determina a Resolução TSE nº 23.571/2018. Pelo presente, ficam os eleitores,
partidos políticos 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 sua publicação, nos termos do artigo 15, da referida
resolução.
As assinaturas serão conferidas pelo Cartório Eleitoral e certificadas de sua validade ou da impossibilidade de
validação.
E para que ninguém possa alegar ignorância, foi lavrado o presente Edital, que será afixado no átrio deste Fórum
Eleitoral, como de costume e publicado no DJE. Dado e passado nesta cidade de Aracaju/SE, aos trinta dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte (30/07/2020). Eu, Maíra Gama Torres, Analista Judiciário, preparei e digitei
o presente edital, subscrito pela MMª Juíza Eleitoral da 1ªZE.
Aracaju/SE, 30 de julho de 2020.
ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
02ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600054-08.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600054-08.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: IGOR CARVALHO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL MELO SOBRAL - SE7459
INTIMAÇÃO De ordem da MMª Juíza Eleitoral da 02ª Zona, Dra. Jane Silva Santos Vieira, INTIMO o advogado
cadastrado nos autos para apresentar, no prazo de 05 dias, instrumento de mandato outorgado pelo requerente,
sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
ARACAJU, 30 de julho de 2020.
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05ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600053-14.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-14.2020.6.25.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
CAPELA SE
INTERESSADO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SIRIRI, DELMA ARAUJO FIGUEIREDO,
DEUSDEDITE SANTOS
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente exercício financeiro de 2019, não apresentada, no
prazo estabelecido no Art. 28 da Resolução TSE 23.604/2019, pelo Democratas –DEM, de Siriri/SE.
Findo o prazo, o Cartório Eleitoral autuou os presentes autos (0600053-14.2020.6.25.0005).
Adiante, notificou-se o partido e seus representantes, presidente e tesoureiro, para que a omissão fosse sanada
no prazo de 72 horas. Informando ao expediente o número do processo autuado, com vistas àjuntada dos
documentos.
O partido apresentou a prestação de contas no prazo supracitado, no entanto a fez, por meio da autuação de novo
processo (0600057-51.2020.6.25.0005).
Do exposto, resta-se consubstanciada a situação de litispendência.
Assim, nada mais havendo, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485,V, do
Código de Processo Civil.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, para ciência dos interessados.
Translade-se cópia desta decisão ao processo de nº 0600057-51.2020.6.25.0005.
Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos.
Capela/SE, em 29 de Julho do 2020.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza Titular da 5ª Zona Eleitoral
PROCESSO 0600035-90.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-90.2020.6.25.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
CAPELA SE
INTERESSADO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO MUNICIPAL CAPELA SE, FRANCISCO AGUIAR CABRAL VIEIRA,
GUSTAVO MAGNO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente exercício financeiro de 2019, não apresentada, no
prazo estabelecido no Art. 28 da Resolução TSE 23.604/2019, pelo Democratas –DEM, da cidade de Capela/SE.
Findo o prazo, o Cartório Eleitoral autuou os presentes autos (0600035-90.2020.6.25.0005).
Adiante, notificou-se o partido e seus representantes, presidente e tesoureiro, para que a omissão fosse sanada
no prazo de 72 horas. Informando ao expediente o número do processo autuado, com vistas àjuntada dos
documentos.
O partido apresentou a prestação de contas no prazo supracitado, no entanto a fez, por meio da autuação de novo
processo (0600056-66.2020.6.25.0005).
Do exposto, resta-se consubstanciada a situação de litispendência.
Assim, nada mais havendo, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485,V, do
Código de Processo Civil.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, para ciência dos interessados.
Translade-se cópia desta decisão ao processo de nº 0600056-66.2020.6.25.0005.
Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos.
Capela/SE, em 29 de Julho do 2020.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza Titular da 5ª Zona Eleitoral
PROCESSO 0600007-25.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600007-25.2020.6.25.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
REQUERENTE: DIORGENES WILTON DA SILVA BARBOSA INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE SIRIRI DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE SIRIRI
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Advogado do(a) REQUERENTE: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - SE11309-A Advogado do(a)
INTERESSADO: BRUNO NOVAES ROSA - SE3556
ATO ORDINATÓRIO
O Cartório Eleitoral da 5ª ZE, através de seu(ua) signatário(a) abaixo e, autorizado(a) pela Portaria nº 477/20205ªZE, INTIMA o Partido Socialista Brasileiro -PSB de Siriri/SE, na pessoa de seu advogado, Bruno Novaes Rosa,
OAB/SE Nº 3556, para apresentar, no prazo de 3 (três) dias, manifestação a respeito do Notícia Crime, constante
a Certidão de Ocorrência Nº 107/2020 (ID: 2893902), adicionando aos autos cópia da Ficha de Filiação Partidária
do Sr. Diórgenes Wilton da Silva Barbosa , cumprindo assim com o determinado no do despacho (ID 2894908)
exarado pela MMª Juíza titular da 5ª Zona Eleitoral.
Cumpra-se na forma da Lei.
Capela/SE, 29 de julho de 2020.
NAJARA EVANGELISTA
Chefe de Cartório- 5ªZE
PROCESSO 0600052-29.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-29.2020.6.25.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
CAPELA SE
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SIRIRI -PSD, JAMISSON
MENESES BARROS, GILVANIA OLIVEIRA SILVA BARROS
Advogado do(a) INTERESSADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente exercício financeiro de 2019, não apresentada, no
prazo estabelecido no Art. 28 da Resolução TSE 23.604/2019, pelo Partido Social Democrático de Siriri/SE.
Findo o prazo, o Cartório Eleitoral autuou os presentes autos (0600052-29.2020.6.25.0005).
Adiante, notificou-se o partido e seus representantes, presidente e tesoureiro, para que a omissão fosse sanada
no prazo de 72 horas. Informando ao expediente o número do processo autuado, com vistas àjuntada dos
documentos.
O partido apresentou a prestação de contas no prazo supracitado, no entanto a fez, por meio da autuação de novo
processo (0600059-21.2020.6.25.0005).
Do exposto, resta-se consubstanciada a situação de litispendência.
Assim, nada mais havendo, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485,V, do
Código de Processo Civil.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, para ciência dos interessados.
Translade-se cópia desta decisão ao processo de nº 0600059-21.2020.6.25.0005.
Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos.
Capela/SE, em 29 de Julho do 2020.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
PROCESSO 0600044-52.2020.6.25.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE CAPELA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600044-52.2020.6.25.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
CAPELA SE
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MALHADA DOS
BOIS, ESTADO DE SERGIPE, MARIA AUXILIADORA SANTOS MOURA, PAULO VIEIRA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente exercício financeiro de 2019, não apresentada, no
prazo estabelecido no Art. 28 da Resolução TSE 23.604/2019, pelo Partido dos Trabalhadores –PT, de Malhada
dos Bois/SE.
Findo o prazo, o Cartório Eleitoral autuou os presentes autos (0600044-52.2020.6.25.0005).
Adiante, notificou-se o partido e seus representantes, presidente e tesoureiro, para que a omissão fosse sanada
no prazo de 72 horas. Informando ao expediente o número do processo autuado, com vistas àjuntada dos
documentos.
O partido apresentou a prestação de contas no prazo supracitado, no entanto a fez, por meio da autuação de novo
processo (0600060-06.2020.6.25.0005).
Do exposto, resta-se consubstanciada a situação de litispendência.
Assim, nada mais havendo, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485,V, do
Código de Processo Civil.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, para ciência dos interessados.
Translade-se cópia desta decisão ao processo de nº 0600060-06.2020.6.25.0005.
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Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos.
Capela/SE, em 29 de Julho do 2020.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
08ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600015-90.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-90.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
GARARU SE
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO MUNICIPAL DE ITABI
Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A
SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Itabi/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente
ao exercício financeiro de 2019. Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito
estipulado no art. 44 da Resolução/TSE nº 23.604/2019. Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e,
após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não consta apresentação de impugnação no prazo estipulado. Foi
certificado que não há registro de informações referentes ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte
da agremiação partidária municipal. Ademais, foram juntados aos autos relatórios emitidos pelo SPCA que
informam não constar extrato bancário, tampouco eventual emissão de recibos de doação. Em manifestação
emitida pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas (ID 2616479). Outrossim, o Ministério
Público Eleitoral, em parecer (ID 2772095), manifestou-se pela aprovação da prestação das contas, nos termos do
artigo 45, inciso I da Resolução 23.604/2019. Vieram os autos conclusos. DECIDO A presente ação de Prestação
de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.604/2019, conforme estabelece seu artigo 28,
§4º: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas
àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: (…) §4º A prestação de contas
dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro érealizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser
apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser: I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos eventuais substitutos no
período das contas,, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada; III - será
autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31: e IV –processada na forma do
disposto no art. 35 e seguintes”. Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, §1º: “Art. 65. ... §1º As disposições
processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não
tenham sido julgados.” A supracitada Resolução aplica-se, portando, àpresente Prestação de Contas do Exercício
Financeiro de 2019, mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário
municipal não apresentou os extratos bancários, na forma do §7º do art. 6º da Resolução/TSE nº 23.604/2019.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, uma vez que os
documentos juntados aos autos contém os elementos mínimos àapreciação destas. Assim reza o art. 45, §1º: “Art.
45. …§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29, §§1º e 2º, não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se do processo constarem elementos mínimos que permitam a análise
da prestação de contas”. Isto posto, com fundamento no art. 44, VIII, a, da Resolução/TSE nº 23.604/2019,
DETERMINO o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
(Itabi/SE), considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas,
referente ao exercício financeiro de 2019. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral. Com
efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação de
contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, assinado e datado eletronicamente.
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600003-76.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-76.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
REQUERENTE: FLAVIO MELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCILIO ANTONIO SANTOS - SE13253
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REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE GARARU/SE, DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES SE
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A
SENTENÇA
Trata-se de ação de desfiliação e filiação partidária movida por Flávio Melo de Oliveira, onde resumidamente aduz
que se filiou ao Partido Democrático Trabalhista em 27/03/2020 e posteriormente de forma enigmática verificou
que estava filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 30/03/2020, solicitando portanto o cancelamento
da desfiliação do Partido dos Trabalhadores e reconhecimento da filiação do Partido Democrático Trabalhista.
Oportunizado o contraditório, o Diretório do Partido dos Trabalhadores manifestou-se e colacionou aos autos ficha
de filiação partidária do requerente, o qual não ofereceu qualquer impugnação quando oportunizado.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência dos pedidos da exordial.
Após manifestação do Parquet, o requerente apresentou petição pugnando pelo parecer do Ministério Público e
requereu a manutenção da sua filiação junto ao Partido dos Trabalhadores.
Éo relatório.
A filiação partidária éo ato pelo qual um eleitor estabelece vínculo com partido político, vínculo este que écondição
de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, sendo a Justiça Eleitoral
responsável apenas por receber as informações encaminhadas pelos partidos políticos para os fins de
arquivamento, publicação e verificação do cumprimento dos prazos de filiação para efeito de registro de
candidaturas (Lei nº 9.096/95, art. 19).
Compulsando os autos, verifico que o interessado possui filiação regular junto ao Partido dos Trabalhadores, a
qual foi protocolada no Sistema de Filiação Partidária posteriormente (30/03/2020) àfiliação junto ao Partido
Democrático Trabalhista (27/03/2020), o que resultou no cancelamento desta, já que não édada a possibilidade
de filiar-se a mais de um Partido Político.
Destaque-se que o interessado pode pleitear a qualquer tempo o cancelamento da sua filiação junto ao Partido a
que estiver filiado, bastando realizar as formalidades de estilo.
Diante do exposto, considerando regular a última filiação partidária de Flávio Melo de Oliveira, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, devendo o requerente permanecer filiado ao Partido dos Trabalhadores.
Épacificado o entendimento da inaplicabilidade de honorários advocatícios e custas na seara Eleitoral.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gararu/SE, documento datado e assinado eletronicamente.
Glauber Dantas Rebouças
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600013-23.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-23.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
GARARU SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD (Gararu/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 44 da
Resolução/TSE nº 23.604/2019. Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e, após, certificado pelo
Cartório Eleitoral que não consta apresentação de impugnação no prazo estipulado.
Foi certificado que não há registro de informações referentes ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por
parte da agremiação partidária municipal. Ademais, foram juntados aos autos relatórios emitidos pelo SPCA que
informam não constar extrato bancário, tampouco eventual emissão de recibos de doação.
Em manifestação emitida pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas (ID 2618609).
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral, em parecer (ID 2772411), manifestou-se pela aprovação da prestação
das contas, nos termos do artigo 45, inciso I da Resolução 23.604/2019.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.604/2019,
conforme estabelece seu artigo 28, §4º: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
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(…) §4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro érealizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser: I - será preenchida e
emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do
tesoureiro e dos eventuais substitutos no período das contas,, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo
teor da declaração prestada; III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31: e IV –processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes”. Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, §1º:
“Art. 65. ... §1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, àpresente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2019,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §7º do art. 6º da Resolução/TSE nº 23.604/2019. Entretanto essa ausência parcial
de documentos não compromete a análise das contas, uma vez que os documentos juntados aos autos contém os
elementos mínimos àapreciação destas.
Assim reza o art. 45, §1º: “Art. 45. …§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art.
29, §§1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do processo constarem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 44, VIII, a, da Resolução/TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Gararu/SE), considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2019.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, assinado e datado eletronicamente.
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600023-67.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-67.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
GARARU SE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: WESLEY ARAUJO CARDOSO - SE5509000-A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT (Canhoba/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 44 da
Resolução/TSE nº 23.604/2019. Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e, após, certificado pelo
Cartório Eleitoral que não consta apresentação de impugnação no prazo estipulado.
Foi certificado que não há registro de informações referentes ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por
parte da agremiação partidária municipal. Ademais, foram juntados aos autos relatórios emitidos pelo SPCA que
informam não constar extrato bancário, tampouco eventual emissão de recibos de doação.
Em manifestação emitida pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas (ID 2616700).
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral, em parecer (ID 2772422), manifestou-se pela aprovação da prestação
das contas, nos termos do artigo 45, inciso I da Resolução 23.604/2019.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.604/2019,
conforme estabelece seu artigo 28, §4º: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
(…) §4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro érealizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser: I - será preenchida e
emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do
tesoureiro e dos eventuais substitutos no período das contas,, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo
teor da declaração prestada; III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31: e IV –processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes”. Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, §1º:
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“Art. 65. ... §1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.”
Isto posto, com fundamento no art. 44, VIII, a, da Resolução/TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Canhoba/SE), considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2019.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, assinado e datado eletronicamente.
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600003-76.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-76.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
REQUERENTE: FLAVIO MELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCILIO ANTONIO SANTOS - SE13253
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE GARARU/SE, DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES SE
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A
SENTENÇA
Trata-se de ação de desfiliação e filiação partidária movida por Flávio Melo de Oliveira, onde resumidamente aduz
que se filiou ao Partido Democrático Trabalhista em 27/03/2020 e posteriormente de forma enigmática verificou
que estava filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 30/03/2020, solicitando portanto o cancelamento
da desfiliação do Partido dos Trabalhadores e reconhecimento da filiação do Partido Democrático Trabalhista.
Oportunizado o contraditório, o Diretório do Partido dos Trabalhadores manifestou-se e colacionou aos autos ficha
de filiação partidária do requerente, o qual não ofereceu qualquer impugnação quando oportunizado.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência dos pedidos da exordial.
Após manifestação do Parquet, o requerente apresentou petição pugnando pelo parecer do Ministério Público e
requereu a manutenção da sua filiação junto ao Partido dos Trabalhadores.
Éo relatório.
A filiação partidária éo ato pelo qual um eleitor estabelece vínculo com partido político, vínculo este que écondição
de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, sendo a Justiça Eleitoral
responsável apenas por receber as informações encaminhadas pelos partidos políticos para os fins de
arquivamento, publicação e verificação do cumprimento dos prazos de filiação para efeito de registro de
candidaturas (Lei nº 9.096/95, art. 19).
Compulsando os autos, verifico que o interessado possui filiação regular junto ao Partido dos Trabalhadores, a
qual foi protocolada no Sistema de Filiação Partidária posteriormente (30/03/2020) àfiliação junto ao Partido
Democrático Trabalhista (27/03/2020), o que resultou no cancelamento desta, já que não édada a possibilidade
de filiar-se a mais de um Partido Político.
Destaque-se que o interessado pode pleitear a qualquer tempo o cancelamento da sua filiação junto ao Partido a
que estiver filiado, bastando realizar as formalidades de estilo.
Diante do exposto, considerando regular a última filiação partidária de Flávio Melo de Oliveira, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, devendo o requerente permanecer filiado ao Partido dos Trabalhadores.
Épacificado o entendimento da inaplicabilidade de honorários advocatícios e custas na seara Eleitoral.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gararu/SE, documento datado e assinado eletronicamente.
Glauber Dantas Rebouças
Juiz Eleitoral
13ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600023-52.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-52.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL DE AREIA BRANCA
Advogado do(a) INTERESSADO: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - SE11309-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, de instrumento de mandato para constituição de
Advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. Nº 0600023-52.2020.6.25.0013.nos termos do art.
32 da Resolução TSE 23.604/2019,
Laranjeiras, 29 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
PROCESSO 0600024-37.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-37.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA/D.M.LARANJEIRAS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA - SE9609
FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, de instrumento de mandato para constituição de
advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. 0600024-37.2020.6.25.0013, nos termos do art.
32 da Resolução TSE 23.604/2019.
Laranjeiras, 29 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
PROCESSO 0600024-37.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-37.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA/D.M.LARANJEIRAS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA - SE9609
FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, de instrumento de mandato para constituição de
advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. 0600024-37.2020.6.25.0013, nos termos do art.
32 da Resolução TSE 23.604/2019.
Laranjeiras, 29 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
PROCESSO 0600023-52.2020.6.25.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS SE
ATO ORDINATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-52.2020.6.25.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS SE
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL DE AREIA BRANCA
Advogado do(a) INTERESSADO: ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - SE11309-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, de instrumento de mandato para constituição de
Advogado na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) nº. Nº 0600023-52.2020.6.25.0013.nos termos do art.
32 da Resolução TSE 23.604/2019,
Laranjeiras, 29 de julho de 2020.
Adenilda Pereira da Silva
Técnica Judiciária/Assistente 1
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14ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600032-11.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600032-11.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REQUERENTE: ROSANGELA CRISTINA SANTOS MELO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD / SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de filiação partidária por meio do qual ROSÂNGELA CRISTINA SANTOS MELO, inscrição
eleitoral nº 0012 0768 2178, requer a exclusão de seu nome da lista de filiados do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO –PSD e reversão do cancelamento automático de sua filiação junto ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES –PT, ambos de General Maynard.
Na peça inicial (ID 1219512) a requerente aduz, inicialmente, que, no dia 30 de março, foi efetivada sua filiação
junto ao Partido dos Tralhadores.
No entanto, assevera que “fora surpreendida quando extraiu, através do site do TSE, uma Certidão de Filiação
Partidária, com filiação regular junto ao Partido Social Democrático (PSD), no Município de General Maynard, com
data de filiação em 04 de maio de 2020”. Tal surpresa, segundo a demandante, se deu pelo fato de que, em
momento nenhum, havia apresentado pedido de filiação ao Partido Social Democrático.
Instado a se manifestar, o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (ID 1534093) informou que a Sra.
Rosângela manifestou interesse em filiar-se àlegenda por meio do preenchimento da ficha de filiação partidária,
regularmente assinada pela requerente no dia 01 de abril de 2020 e acostada aos autos (ID 1534167).
Já o Diretório Estadual da mesma Agremiação Partidária alegou que sua atribuição éapenas incluir novos filiados
no sistema próprio (FILIA), de acordo com as fichas de filiação encaminhadas pelos Diretórios Municipais de todo
o Estado (ID 1560354).
Este Juízo determinou, então, que a requerente se manifestasse sobre as petições e documento juntados, no
prazo de 02 dias. Em sua nova petição (ID 1673982), a Sra. Rosângela aduziu, em síntese que:
a) A ficha de filiação (ID 1534167) apresentada pelo PSD apresenta dados preenchidos com canetas de cores
diferentes, fato que poderia indicar inserção de dados posterior ao momento de sua assinatura pela interessada;
b) No dia 26 de janeiro de 2020, empolgada com a realização de um evento político em General Maynard,
realmente assinou a ficha de filiação junto ao PSD, porém, como obtivera informação de que tal ficha havia sido
perdida pelo Partido, refletiu melhor e, no dia 30 de março, resolveu filiar-se ao Partido dos Trabalhadores;
c) Épacífico o entendimento nas Cortes Eleitorais de que a ficha de filiação éum documento confeccionado
unilateralmente pelo Partido Político, não constituindo, portanto, meio hábil a comprovar filiação partidária;
O Ministério Público Eleitoral (ID 2211940) manifestou-se no sentido da manutenção da filiação da requerente
junto ao Partido Social Democrático.
Decido.
Conforme autoriza o art. 11, §2º, da Resolução TSE n.º 23.596/2019, ultrapassado o prazo marcado para a
submissão das relações de filiados, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que providencie a submissão de relação atualizada, com a inclusão de
seu nome, a ser processada em momento oportuno.
Depreende-se dos autos que a requerente apresentou duas versões completamente distintas. Inicialmente afirmou
ter sido surpreendida pelo fato estar filiada junto ao PSD, já que, em nenhum momento, havia solicitado.
Em seguida, após a juntada, pela agremiação partidária, da ficha de filiação, passou admitir que realmente havia
assinado o referido documento, embora tenha sido em 26 de janeiro e não em 01 de abril.
No tocante aos argumentos elencados no item “a”, no sentido de preenchimento a posteriori da ficha de filiação,
pelo PSD, competia a autora promover prova contundente nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ademais, a aposição de assinatura em documento em branco implica em aquiescência
com os termos que nele venham a ser inseridos.
Ademais, cabe registrar que, se fosse razoável admitir a hipótese de que o Partido Social Democrático, de forma
proposital, tenha procurado prejudicar a filiação da requerente junto ao Partido dos Trabalhadores, inserindo, de
forma posterior, na ficha de filiação, a data do dia 01.04.2020, seria necessário que considerar que o PSD teria
acesso aos registros internos do PT.
Explico. Éque no caso de coexistência de filiações partidárias, o art. 22, da Lei 9.096/1995, dispõe que prevalecerá
a mais recente. Assim, para admitir como verdadeiros os argumentos lançados pela Sra. Rosângela, seria
necessário aceitar que o PSD teria obtido informação prévia, constante, naquele momento, exclusivamente de
registro interno do PT, de que a eleitora havia se filiado no dia 30.03, para, então, apondo a data do dia 01.04 na
ficha do PSD, pudesse ver cancelada a filiação anterior.
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Este Juízo não desconhece a jurisprudência do TSE no sentido de que a ficha de filiação partidária, por ser
documento produzido unilateralmente pela parte interessada, carece de fé pública. Épreciso, no entanto, fazer a
devida distinção.
Os fatos que levaram àformação deste entendimento remontam aos casos em que filiado, diretamente
interessado, buscando comprovar que apresentou seu requerimento de filiação partidária dentro do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, apresentava a ficha de filiação que fora preenchida e assinada
unilateralmente por ele, carecendo, segundo o TSE, de fé pública.
No caso sob análise, a Sra. Rosângela não nega que tenha realmente assinado a ficha de filiação, cingindo-se,
sem a devida comprovação, a levantar suspeita quanto ao preenchimento posterior dos campos relacionados
àassinatura do Presidente, município e data.
Não faz sentido a requerente produzir o documento e, posteriormente, por não mais lhe parecer conveniente,
buscar invalidá-lo, revelando-se um comportamento contraditório, que não merece prosperar.
Registre-se que autora não está obrigada a manter-se filiada ao PSD, devendo, no entanto, obedecer as
formalidades previstas no art. 24, da Resolução TSE n.º 23.596/2019.
Forte nas razões expostas e em obediência àLei n.º 9.096/95, indefiro o pedido de cancelamento de sua filiação
junto ao Partido Social Democrático, bem como a reversão do cancelamento da filiação ao Partido dos
Trabalhadores.
Dê-se ciência ao MPE desta decisão.
P.R.I.
MARUIM, 30 DE JULHO DE 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
JUIZ ELEITORAL
PROCESSO 0600032-11.2020.6.25.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600032-11.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE
REQUERENTE: ROSANGELA CRISTINA SANTOS MELO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD / SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de filiação partidária por meio do qual ROSÂNGELA CRISTINA SANTOS MELO, inscrição
eleitoral nº 0012 0768 2178, requer a exclusão de seu nome da lista de filiados do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO –PSD e reversão do cancelamento automático de sua filiação junto ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES –PT, ambos de General Maynard.
Na peça inicial (ID 1219512) a requerente aduz, inicialmente, que, no dia 30 de março, foi efetivada sua filiação
junto ao Partido dos Tralhadores.
No entanto, assevera que “fora surpreendida quando extraiu, através do site do TSE, uma Certidão de Filiação
Partidária, com filiação regular junto ao Partido Social Democrático (PSD), no Município de General Maynard, com
data de filiação em 04 de maio de 2020”. Tal surpresa, segundo a demandante, se deu pelo fato de que, em
momento nenhum, havia apresentado pedido de filiação ao Partido Social Democrático.
Instado a se manifestar, o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (ID 1534093) informou que a Sra.
Rosângela manifestou interesse em filiar-se àlegenda por meio do preenchimento da ficha de filiação partidária,
regularmente assinada pela requerente no dia 01 de abril de 2020 e acostada aos autos (ID 1534167).
Já o Diretório Estadual da mesma Agremiação Partidária alegou que sua atribuição éapenas incluir novos filiados
no sistema próprio (FILIA), de acordo com as fichas de filiação encaminhadas pelos Diretórios Municipais de todo
o Estado (ID 1560354).
Este Juízo determinou, então, que a requerente se manifestasse sobre as petições e documento juntados, no
prazo de 02 dias. Em sua nova petição (ID 1673982), a Sra. Rosângela aduziu, em síntese que:
a) A ficha de filiação (ID 1534167) apresentada pelo PSD apresenta dados preenchidos com canetas de cores
diferentes, fato que poderia indicar inserção de dados posterior ao momento de sua assinatura pela interessada;
b) No dia 26 de janeiro de 2020, empolgada com a realização de um evento político em General Maynard,
realmente assinou a ficha de filiação junto ao PSD, porém, como obtivera informação de que tal ficha havia sido
perdida pelo Partido, refletiu melhor e, no dia 30 de março, resolveu filiar-se ao Partido dos Trabalhadores;
c) Épacífico o entendimento nas Cortes Eleitorais de que a ficha de filiação éum documento confeccionado
unilateralmente pelo Partido Político, não constituindo, portanto, meio hábil a comprovar filiação partidária;
O Ministério Público Eleitoral (ID 2211940) manifestou-se no sentido da manutenção da filiação da requerente
junto ao Partido Social Democrático.
Decido.
Conforme autoriza o art. 11, §2º, da Resolução TSE n.º 23.596/2019, ultrapassado o prazo marcado para a
submissão das relações de filiados, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
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zona eleitoral, a intimação do partido para que providencie a submissão de relação atualizada, com a inclusão de
seu nome, a ser processada em momento oportuno.
Depreende-se dos autos que a requerente apresentou duas versões completamente distintas. Inicialmente afirmou
ter sido surpreendida pelo fato estar filiada junto ao PSD, já que, em nenhum momento, havia solicitado.
Em seguida, após a juntada, pela agremiação partidária, da ficha de filiação, passou admitir que realmente havia
assinado o referido documento, embora tenha sido em 26 de janeiro e não em 01 de abril.
No tocante aos argumentos elencados no item “a”, no sentido de preenchimento a posteriori da ficha de filiação,
pelo PSD, competia a autora promover prova contundente nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ademais, a aposição de assinatura em documento em branco implica em aquiescência
com os termos que nele venham a ser inseridos.
Ademais, cabe registrar que, se fosse razoável admitir a hipótese de que o Partido Social Democrático, de forma
proposital, tenha procurado prejudicar a filiação da requerente junto ao Partido dos Trabalhadores, inserindo, de
forma posterior, na ficha de filiação, a data do dia 01.04.2020, seria necessário que considerar que o PSD teria
acesso aos registros internos do PT.
Explico. Éque no caso de coexistência de filiações partidárias, o art. 22, da Lei 9.096/1995, dispõe que prevalecerá
a mais recente. Assim, para admitir como verdadeiros os argumentos lançados pela Sra. Rosângela, seria
necessário aceitar que o PSD teria obtido informação prévia, constante, naquele momento, exclusivamente de
registro interno do PT, de que a eleitora havia se filiado no dia 30.03, para, então, apondo a data do dia 01.04 na
ficha do PSD, pudesse ver cancelada a filiação anterior.
Este Juízo não desconhece a jurisprudência do TSE no sentido de que a ficha de filiação partidária, por ser
documento produzido unilateralmente pela parte interessada, carece de fé pública. Épreciso, no entanto, fazer a
devida distinção.
Os fatos que levaram àformação deste entendimento remontam aos casos em que filiado, diretamente
interessado, buscando comprovar que apresentou seu requerimento de filiação partidária dentro do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, apresentava a ficha de filiação que fora preenchida e assinada
unilateralmente por ele, carecendo, segundo o TSE, de fé pública.
No caso sob análise, a Sra. Rosângela não nega que tenha realmente assinado a ficha de filiação, cingindo-se,
sem a devida comprovação, a levantar suspeita quanto ao preenchimento posterior dos campos relacionados
àassinatura do Presidente, município e data.
Não faz sentido a requerente produzir o documento e, posteriormente, por não mais lhe parecer conveniente,
buscar invalidá-lo, revelando-se um comportamento contraditório, que não merece prosperar.
Registre-se que autora não está obrigada a manter-se filiada ao PSD, devendo, no entanto, obedecer as
formalidades previstas no art. 24, da Resolução TSE n.º 23.596/2019.
Forte nas razões expostas e em obediência àLei n.º 9.096/95, indefiro o pedido de cancelamento de sua filiação
junto ao Partido Social Democrático, bem como a reversão do cancelamento da filiação ao Partido dos
Trabalhadores.
Dê-se ciência ao MPE desta decisão.
P.R.I.
MARUIM, 30 DE JULHO DE 2020
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
JUIZ ELEITORAL
19ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600087-44.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600087-44.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO PROVISORIO PROPRIA/SE MUNICIPAL,
VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO CASTELLI - SE661A, MYLLENA MIRIAM FLORENCIO OLIVEIRA SE13414, CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE5623, MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS SE11538, DANILO GURJAO MACHADO - SE5553, JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE6076, AUGUSTO SAVIO
LEO DO PRADO - SE2365, MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO - SE2725
DESPACHO
R. hoje. Considerando a inelegibilidade do documento ID 2092218 anexado ao processo, imprescindível àanálise
do processo de Prestação de Contas, determino:
1. Que a agremiação política junte o documento de forma legível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem
consideradas não prestadas as devidas contas.
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2. Apresentada a documentação citada no item 1, adote o Cartório as seguintes providências, em conformidade
com o art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019: a) Publique-se edital facultando a qualquer interessado, no prazo
de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, nos termos do art. 44, I da Res.
TSE da 23.604/19; b) Adiante, proceda nos termos dos incisos II, III e IV da norma supramencionada, após, vista
ao MPE, pelo prazo de 05 (cinco) dias; c) Com o retorno dos autos, não havendo impugnação e nada sendo
requerido, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Registre-se.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
PROCESSO 0600089-14.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600089-14.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PROPRIÁ/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: HEKLEVISON ALEX BARROS MOURA - SE10712
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo diretório municipal do
Partido Socialista Brasileiro - PSB em Propriá/SE.
Conforme dispõe o artigo 28 da Resolução 23.604/2019 do TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória
municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual
provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no
exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
Sob os ID nº 2878436 e nº 2878438 a Serventia Eleitoral anexou certidão e consulta emitidas pelo SGIP - Sistema
de Gerenciamento e Informações Partidárias - que demonstram que a referida agremiação partidária esteve sem
vigência no exercício financeiro de 2019, estando, portanto, desobrigada de prestar contas no respectivo período.
Pelo exposto, extingo a presente Prestação de Contas sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
CPC.
Cientifique-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
P.R.I.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
PROCESSO 0600002-58.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PET-ADM (12562) Nº 0600002-58.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
RESPONSÁVEL: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: SAMIA PASSOS BARBOZA MOURA - SE6790, VICTOR RIBEIRO BARRETO
- SE6161, EMANUEL MESSIAS BARBOZA MOURA JUNIOR - SE2851, LUIGI MATEUS BRAGA - SE3250,
THERESA RACHEL SANTA RITA DANTAS LIMA - SE3278, AILTON ALVES NUNES JUNIOR - SE3475,
ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE843, LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768000A
DESPACHO
Considerando a Informação ID 2815988, INTIMEM-SE o órgão partidário e os responsáveis para que
complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias (art. 35, §3º da Resolução TSE 23.604/2019).
Decorrido o prazo, com a documentação completa, proceda-se àanálise técnica e demais providências,
observando-se, no que couber, o rito previsto na supracitada Resolução.
Em caso de intercorrências ou caso os interessados não apresentem a documentação faltante, certifique-se e
volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
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Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
PROCESSO 0600077-97.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600077-97.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM JAPOATA/SE,
JOSE LEANDRO MELO SANTOS, ELSE ALVES DE MORAIS SANTOS NETA
Advogado do(a) INTERESSADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750
DESPACHO
R. hoje. Considerando o requerimento de prestação de contas anual sem movimentação financeira apresentado
pela agremiação partidária municipal, DETERMINO:
1. Que a agremiação política junte a Declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do §4º do
Art. 28 da Resolução 23.604/2019, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser declaradas não prestadas as
devidas contas.
2. Apresentada a documentação citada no item 1, adote o Cartório as seguintes providências, em conformidade
com o art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019: a) Publique-se edital facultando a qualquer interessado, no prazo
de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, nos termos do art. 44, I da Res.
TSE da 23.604/19; b) Adiante, proceda nos termos dos incisos II, III e IV da norma supramencionada, após, vista
ao MPE, pelo prazo de 05 (cinco) dias; c) Com o retorno dos autos, não havendo impugnação e nada sendo
requerido, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Registre-se.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
PROCESSO 0600090-96.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600090-96.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA EM PROPRIA (SE),
RAPHAEL RODRIGO SILVA, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA REGINA SANTOS MELO - SE8175, CLAUDIA MARIA COSTA
DANTAS - SE7340
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo diretório municipal do
Partido Democrático Trabalhista - PDT em Propriá/SE.
Conforme dispõe o artigo 28 da Resolução 23.604/2019 do TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória
municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual
provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no
exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
Sob os ID nº 2880402 e nº 2880404 a Serventia Eleitoral anexou certidão e consulta emitidas pelo SGIP - Sistema
de Gerenciamento e Informações Partidárias - que demonstram que a referida agremiação partidária esteve sem
vigência no exercício financeiro de 2019, estando, portanto, desobrigada de prestar contas no respectivo período.
Pelo exposto, extingo a presente Prestação de Contas sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
CPC. Cientifique-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
P.R.I.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
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PROCESSO 0600086-59.2020.6.25.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600086-59.2020.6.25.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PROPRIA SERGIPE
RESPONSÁVEL: CAIQUE MACEDO BARRETO, NOYBERTS LUCAS DANTAS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo diretório municipal do
Partido Liberal em Propriá/SE.
Conforme dispõe o artigo 28 da Resolução 23.604/2019 do TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória
municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual
provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no
exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
Sob os ID nº 2832439 e nª 2832441 a Serventia Eleitoral anexou certidão e consulta emitidas pelo SGIP - Sistema
de Gerenciamento e Informações Partidárias - que demonstram que a referida agremiação partidária esteve sem
vigência no exercício financeiro de 2019, estando, portanto, desobrigada de prestar contas no respectivo período.
Pelo exposto, extingo a presente Prestação de Contas sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
CPC.
Cientifique-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
P.R.I.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
PROCESSO 0600182-34.2020.6.25.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE PROPRIÁ SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600182-34.2020.6.25.0000 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
PROPRIÁ SE
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PROPRIA SERGIPE,
CAIQUE MACEDO BARRETO, NOYBERTS LUCAS DANTAS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A Advogado do(a)
REQUERENTE: VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A Advogado do(a) REQUERENTE:
VALDECIO ALEF CONRADO RODRIGUES - SE1249700-A
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo diretório municipal do
Partido Liberal em Propriá/SE.
Conforme dispõe o artigo 28 da Resolução 23.604/2019 do TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória
municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual
provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no
exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente funcionaram; e
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III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
Sob os ID nº 2832439 e nª 2832441 a Serventia Eleitoral anexou certidão e consulta emitidas pelo SGIP - Sistema
de Gerenciamento e Informações Partidárias - que demonstram que a referida agremiação partidária esteve sem
vigência no exercício financeiro de 2019, estando, portanto, desobrigada de prestar contas no respectivo período.
Ademais, cumpre ressaltar que já tramita um outro processo sob o nº 0600086-59.2020.6.25.0019 referente ao
mesmo objeto.
Pelo exposto, extingo a presente Prestação de Contas sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V e VI, do
CPC.
Cientifique-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
P.R.I.
Propriá/SE, datado e assinado eletronicamente.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
23ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600031-96.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600031-96.2020.6.25.0023
/ 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO 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) ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO,
MM(a). Juiz(a) Eleitoral desta 23ª Zona, 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 06 (seis) 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 Tobias Barreto/SE, aos trinta dias do mês de julho do ano de 2020. Eu; Vinicius
Tavares Fagundes Ferreira; Analista Judiciário; lavrei o presente Edital e de ordem, na forma do despacho ID
2389688 e da Portaria 002/2017 - 23ªZE/SE, assino.
Vinicius Tavares Fagundes Ferreira
Chefe de Cartório
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600027-59.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-59.2020.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE
TOBIAS BARRETO SE
INTERESSADO: JUÍZO DA 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR, JIDELSON DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO: VINICIUS RODRIGUES SILVA - SE6828
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DESPACHO Tendo em vista a informação (ID 2937695) apresentada pelo Cartório Eleitoral, intime-se novamente
o Diretório Municipal do MDB para que apresente a prestação de contas do exercício financeiro de 2019, via
Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Cumpra-se.
Tobias Barreto, datado e assinado eletronicamente.
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO
Juíza Eleitoral
27ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600077-54.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600077-54.2020.6.25.0001 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A, PAULO
ERNANI DE MENEZES - SE1686-A
REPRESENTADO: DANIELLE GARCIA ALVES
Advogados do(a) REPRESENTADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA
SILVA JUNIOR - SE5060
DESPACHO
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões recursais no prazo de 1 (um) dia. Decorrido o prazo, com ou
sem manifestação, remetam-se os autos para o E. Tribunal Regional Eleitoral.
Aracaju, 29 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600043-98.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600043-98.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: CIDADANIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM
MEDINA GOMES - SE7400000-A
REPRESENTADO: AVILETE SILVA CRUZ
Advogado do(a) REPRESENTADO: MANOEL LUIZ DE ANDRADE - SE2184
DESPACHO
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões recursais no prazo de 1 (um) dia. Decorrido o prazo, com ou
sem manifestação, remetam-se os autos para o E. Tribunal Regional Eleitoral.
Aracaju, 29 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600047-38.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600047-38.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A, PAULO
ERNANI DE MENEZES - SE1686-A
REPRESENTADO: PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
DECISÃO
D E C I S ÃO
Edvaldo Nogueira Filho expressa que Paulo Márcio Ramos Cruz, pretenso candidato àprefeitura de Aracaju,
chama a atenção por lhe desferir graves acusações nas redes sociais, jornal online e programa radiofônico. Passa
àenumeração de que em 18/2/2020, na página pessoal do Instagram, o requerido afirmou que a licitação do lixo
feita pelo reclamante foi uma farsa, um jogo de cartas marcadas para beneficiar a Torres. Fixa print com a foto do
representado e essa afirmativa. Noticia diversas postagens, nesse perfil, que caracterizam propaganda eleitoral
negativa antecipada em desfavor do reclamante. Para evidenciar essa caracterização, apresenta outro print com
foto do reclamado e os dizeres: Delegado Paulo Márcio: “Farei as licitações do transporte público e da coleta de
resíduos sólidos”. Mais outra: “O aumento de 5,36% na tarifa de água da Deso éinjustificável. Mais uma prova da
incompetência de um governo que tenta se autofinanciar extorquindo a população”. Ou esta: “Aproveitar a
pandemia do coronavírus para contratar, com dispensa de licitação, uma empresa amiga […] émais uma
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inafastável evidência de que a administração Edvaldo Nogueira não tem qualquer compromisso com a
transparência, com a ética e com o uso correto dos recursos públicos. A imoralidade e a pessoalidade campeiam
[...]”. Em 16 de abril de 2020 asseverou que “[…] A imoralidade da Administração Edvaldo Nogueira não tem limite.
Ele está aproveitando a pandemia do coronavírus para beneficiar as empresas amigas, os financiadores de
campanha e o próprio grupo político, a começar pelo empresário Téo Santana, irmão do presidente da Emsurb”.
Ilustra a reclamação com entrevista do reclamado em rádio. Transcreve o art. 57-A da Lei 9.504/97 e ementas que
entende abonar seu ponto de vista. Pede imediata retirada das postagens indicadas e, no final, a condenação do
reclamado a multa prevista em lei, além de ordenar da retração nas referidas redes sociais.
Decido.
Ponto tormentoso éa diferença entre liberdade de expressão (direito a crítica) e propaganda extemporânea
(simetria entre candidatos). A justiça eleitoral, sem definição em lei, está obrigada a estabelecer critérios para essa
definição. Daí, conforme verbete do acórdão 15.372/99, a propaganda eleitoral éaquela que leva ao conhecimento
geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se
pretende desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário éo mais apto ao exercício da função
pública. Esses pontos foram avançados com a concepção, também da corte superior, de que a propaganda
eleitoral subliminar pode se manifestar em outras circunstâncias, como imagens, fotografias, meios, número e
alcance da divulgação.
No caso, o reclamado, além de enunciar-se pré-candidato em todas as postagens impressas na reclamação,
chegou a prometer licitações do transporte público e da coleta de resíduos sólidos. E, nisso, o intencional proveito
nas críticas contra o reclamante, com o objetivo manifesto de auferir vantagem no próximo pleito. Defiro, pois, a
liminar solicitada para imediato cancelamento das postagens indicadas na alínea “a” da inicial, sob multa diária de
R$ 500,00 (-), até o limite de trinta dias.
Oficie-se aos órgãos do Instagram.
Notifique-se para resposta em dois dias,
Com ou sem resposta, faça-se vista ao MPE.
Aracaju, 29 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
PROCESSO 0600040-46.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600040-46.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogados do(a) REPRESENTANTE: PAULO ERNANI DE MENEZES - SE1686-A, JAIRO HENRIQUE
CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A
REPRESENTADO: DANIELLE GARCIA ALVES
Advogados do(a) REPRESENTADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA
SILVA JUNIOR - SE5060
Vistos etc.
O Partido Comunista do Brasil –Diretório Municipal de Aracaju/Se, pontua que a sentença, que transcreve, lançada
em 20/7/2020, foi omissa por não dedicar uma linha sequer àargumentação de que a embargada usou anúncios
pagos em rede social de grande visibilidade para impulsionar a publicação antes do período social. Alinha
comentários nessa direção. Enxerga necessidade de se intimar o facebook para apresentar os impulsionamentos
de conteúdo do seu perfil, pagos pela reclamada ou por terceiros. Pede que a omissão seja reconhecida com
procedência da nítida propaganda antecipada.
A representada espera inacolhimento dos aclaratórios, sob a ponderação de que a sentença se manifesta
expressamente sobre ponto enfocado nos embargos.
O promotor não enxerga omissão, sob dois enfoques: A sentença se pronunciou acerca do ponto considerado
omisso pelo embargante; no parecer anterior, afirmara que a questão de ter havido impulsionamento ou não
constitui discussão periférica, já que a lei veda a utilização desse instrumento na propaganda eleitoral, conforme
art. 28 §3º da Resolução/TSE 23.610/19.
Decido.
Não se visualiza a omissão alegada, pois, conforme se observa no próprio conteúdo transcrito nos embargos, este
juízo anotou que “o fato da postagem ser patrocinada não ganha relevância, tanto pelo valor [R$ 65,07 (-)], quanto
por se admitir expressamente a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos (no caso não houve essa
menção), conforme art. 3º da Resolução 23.610/2019/TSE.
Ora, nada éde graça. Essa exaltação demanda um preço. Se a exaltação de qualidades pessoais não constitui
propaganda antecipada, o preço respectivo, se não abusivo, também não possui natureza da campanha eleitoral.
Desnecessário intimar o facebook a comprovar se o valor foi pago pela embargada ou por terceiro. Trata-se de
exaltação às qualidades pessoais da reclamada e essas despesas, se não realizadas por ela, poderiam ser
efetivadas por eleitor, em vista do art. 27 da Lei 9.504/97, verbis:
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“Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.”
Firme nisso tudo, julgo os embargos improcedentes.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Aracaju, 29 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
34ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600063-68.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600063-68.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B RESPONSÁVEL: FAUSTINO DE OLIVEIRA
ESTEVEZ, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ERNANI DE MENEZES - SE1686-A
DESPACHO
R. hoje,
Ante a certidão (ID do documento: 2236002), intime-se o partido político, por meio de seu representante legal, para
no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, fazendo constar o pedido de regularização da situação de
inadimplência do Partido Comunista do Brasil –PC do B(Comissão Provisória Municipal de Nossa Senhora do
Socorro/SE), referente ao exercício financeiro 2017, nos termos do art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Inicial emendada, atualizem a autuação, expeçam expedientes aos diretórios nacional e estadual comunicando a
cessação da inadimplência e deem andamento aos autos seguindo o ritual previsto na Resolução em tela.
Nossa Senhora do Socorro, 16 de julho de 2020.
José Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600055-91.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600055-91.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768000-A
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
DESPACHO R.h Em face do parecer ministerial, e analisado o pedido autoral de produção de provas, tenho que
é despicienda, neste feito, a dilação probatória, com colheita de depoimentos, que em absolutamente nada
interferirá na decisão do processo, em face do elementos colacionados, razão pela qual indefiro a pretensão.
Ademais, observo que a procuração juntada aos autos foi outorgada para a propositura de Ação de Cobrança, o
que, a toda evidência, não serve para o presente processo. Assim, intime-se, via DJE, o patrono constituído nos
autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o instrumento, nos termos do art.104 do CPC, sob pena de
extinção do processo. Tudo cumprido, vista ao MPE para parecer, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Nossa Senhora do Socorro, datado eletronicamente.
Jose Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600196-18.2020.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600196-18.2020.6.25.0000
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Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE), GILVANI ALVES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES ALVES DOS ANJOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - OAB/RN nº 11438
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR DOCUMENTOS
Com fundamento no art. 35, §3º da Resolução TSE nº 23.604/2019, a Secretaria Judiciária INTIMA os
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE) e GILVANI ALVES DOS SANTOS, na pessoa do seus advogados constituídos, para, querendo,
no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se acerca do
Relatório/Check-List nº 88/2020 (Informação ID nº 3689968/3690018) da Unidade Técnica-SECEP juntado aos
autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600196-18.2020.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser
acessado através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pjeweb/login.seam.
Aracaju(SE), em 30 de julho de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidor da Secretaria Judiciária
Pauta de Julgamentos
PROCESSO 0600005-83.2020.6.25.0028
PROCESSO: RECURSO ELEITORAL (11548) N° 0600005-83.2020.6.25.0028
ORIGEM: Canindé de São Francisco - SE
RELATOR: JUIZ TITULAR RAYMUNDO ALMEIDA NETO
PARTES DO PROCESSO
RECORRENTE(S): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(A): IVETE SANDES SANTOS DA FONSECA
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL, PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO
DATA DA SESSÃO: 05/08/2020, às 15:00
PROCESSO 0600107-92.2020.6.25.0000
PROCESSO: RECURSO ELEITORAL (11548) N° 0600107-92.2020.6.25.0000
ORIGEM: Itaporanga d'Ajuda - SE
RELATOR: JUIZ TITULAR RAYMUNDO ALMEIDA NETO
PARTES DO PROCESSO
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): FABRICIO PEREIRA XAVIER SOUZA - SE6174
DATA DA SESSÃO: 05/08/2020, às 15:00
PROCESSO 0601261-19.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0601261-19.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS LEITE DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANA
OLIVEIRA SANTOS LEITE
Advogados do(a) INTERESSADO(S): DANILO DA CONCEICAO - SE9061, JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO SE2603
Advogados do(a) INTERESSADO(S): DANILO DA CONCEICAO - SE9061, JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO SE2603
DATA DA SESSÃO: 05/08/2020, às 15:00
INTIMAÇÃO DE PAUTA
CITAÇÃO ATRAVÉS DO MURAL ELETRÔNICO
PARTES:
CITAÇÃO
OBSERVAÇÃO: A cópia da petição inicial e o inteiro teor dos autos digitais do processo em referência pode ser
acessado, por procurador devidamente cadastrado, através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no seguinte endereço eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
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Técnico/Analista Judiciário da Secretaria Judiciária
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2 - Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
Homepage: www.tre-se.jus.br
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/08/2020 - 15:00H
O(s) Processo(s) Eletrônico(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe, nos termos do seu Regimento Interno, na Sessão de Julgamento do dia 05/08/2020, às 15h,
assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas.
Ainda, FAZ SABER QUE A SESSÃO EM REFERÊNCIA SERÁ REALIZADA POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIA, conforme disciplinado na Resolução TRE-SE nº 4, de 01.04.2020.
1º PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601557-41.2018.6.25.0000
PROTOCOLO: 5749
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADOS: MARCEL FIGUEIREDO SANTANA - OAB: 7561/SE, PAULO COSTANZA FRAGA - OAB:
6457/SE, SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB: 7400000A/SE e CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD OAB: 0005623A/SE
ASSUNTO: Partido Político - Órgão de Direção Estadual. Prestação de Contas - de Partido Político
2º PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601029-07.2018.6.25.0000
PROTOCOLO: 5170
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADOS: PAULO ERNANI DE MENEZES - OAB: 1686/SE e JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES
- OAB: 3131/SE
ASSUNTO: Partido Político - Órgão de Direção Estadual. Prestação de Contas - de Partido Político
3º PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601261-19.2018.6.25.0000
PROTOCOLO: 5403
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATORA: JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS LEITE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADOS: JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO - OAB: 2603/SE e DANILO DA CONCEICAO - OAB: 9061/SE
INTERESSADO(S): ADRIANA OLIVEIRA SANTOS LEITE
ADVOGADOS: JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO - OAB: 2603/SE e DANILO DA CONCEICAO - OAB: 9061/SE
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato. Cargo - Deputado Estadual
4º RECURSO ELEITORAL 0600107-92.2020.6.25.0000
PROTOCOLO: 6587
ORIGEM: ITAPORANGA D'AJUDA-SE
RELATOR: JUIZ RAYMUNDO ALMEIDA NETO
RECORRENTE(S): Município de Itaporanga D'ajuda
ADVOGADO: FABRICIO PEREIRA XAVIER SOUZA - OAB: 6174/SE
ASSUNTO: Conduta Vedada a Agente Público. Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
JORGE OLIVEIRA SANTOS
ASJUS/PRESIDÊNCIA
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