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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 677/2020 - SEI/TRE-SE - 0911502
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, §2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0897384;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor FABIANO GARCIA MORENO LIMA, requisitado, matrícula
309R408, da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Itabaiana/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 14/8/20, em substituição a ANALBERGA
LIMA DE FREITAS OLIVEIRA, em virtude de participação da titular no treinamento sobre "Ação de Invsetigação
Judicial Eleitoral - AIJE" na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pela assistente no referido dia,
conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 14/8/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 11/09/2020, às
08:57, 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 10/09/2020 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=10/09/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 11 de setembro 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 0600096-60.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600096-60.2020.6.25.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: ANTONIO SAMARONE DE SANTANA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM MEDINA
GOMES - SE7400000-A
DECISÃO
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Trata-se de ação declaratória de ausência de inelegibilidade requerida por Antônio Samarone de Santana, CPF
073.358.815-87, ajuizada perante à1ª Zona Eleitoral.
O requerente alega ser pré-candidato ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais que se avizinham, afirmando,
inclusive, já ter solicitado sua desincompatibilização. Aduz ter tido conhecimento da inclusão do seu nome na
relação dos inelegíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Afirma que não está inelegível por não se enquadrar nos requisitos exigidos pela Lei Complementar 64/90.
Também ressalta que não está pedindo o deferimento prévio do registro de candidatura, mas apenas a declaração
judicial em relação àausência de inelegibilidade em relação àlista do TCE/SE.
Grifa que a relação expedida pelo TCE/SE trata-se daqueles que tiveram suas contas rejeitadas, e não prova de
que o cidadão está ou não inelegível. Enfatiza que a referida lista se reporta a um julgamento ocorrido em 2014,
referente a um convênio de 2007, quando fora aplicada uma multa no valor de R$ 1.000,00 por falha
administrativa. Destaca que não houve impedimento ao requerente para ser candidato às Eleições de 2014 ao
cargo de Deputado Federal.
Ressalta que o Tribunal de Contas do Estado não faz uma triagem ao apresentar a relação, razão pela qual seu
nome consta indevidamente na mesma.
Ao final, requer que seja julgada procedente esta demanda, para que seja declarado que não recai sobre o autor a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/90 em relação àdenúncia nº TC-001410-2009,
indicada na lista do TCE/SE.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opina que seja extinto o processo sem resolução do mérito
por falta de interesse processual ante a inadequação da via eleita.
Éo relatório.
Decido.
O instrumento processual pelo qual se busca a arguição de inelegibilidade do candidato éa AIRC - Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura, prevista no art 11, §10, da Lei 9504/96, impetrada em caso de ausência
de condição de elegibilidade ou causas de inelegibilidade, quando também são analisadas as condições de
registrabilidade, diretamente ligadas ao registro do candidato.
Ante o exposto, acompanho o entendimento da representante do Ministério Público Eleitoral. Indefiro o pleito sem
o julgamento do mérito, deixando para apreciar a demanda, oportunamente, quando do requerimento do registro
de candidatura, acaso o requerente venha a ser escolhido em Convenção Partidária pelos seus correligionários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
PROCESSO 0600096-60.2020.6.25.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600096-60.2020.6.25.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REQUERENTE: ANTONIO SAMARONE DE SANTANA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM MEDINA
GOMES - SE7400000-A
DECISÃO
Trata-se de ação declaratória de ausência de inelegibilidade requerida por Antônio Samarone de Santana, CPF
073.358.815-87, ajuizada perante à1ª Zona Eleitoral.
O requerente alega ser pré-candidato ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais que se avizinham, afirmando,
inclusive, já ter solicitado sua desincompatibilização. Aduz ter tido conhecimento da inclusão do seu nome na
relação dos inelegíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Afirma que não está inelegível por não se enquadrar nos requisitos exigidos pela Lei Complementar 64/90.
Também ressalta que não está pedindo o deferimento prévio do registro de candidatura, mas apenas a declaração
judicial em relação àausência de inelegibilidade em relação àlista do TCE/SE.
Grifa que a relação expedida pelo TCE/SE trata-se daqueles que tiveram suas contas rejeitadas, e não prova de
que o cidadão está ou não inelegível. Enfatiza que a referida lista se reporta a um julgamento ocorrido em 2014,
referente a um convênio de 2007, quando fora aplicada uma multa no valor de R$ 1.000,00 por falha
administrativa. Destaca que não houve impedimento ao requerente para ser candidato às Eleições de 2014 ao
cargo de Deputado Federal.
Ressalta que o Tribunal de Contas do Estado não faz uma triagem ao apresentar a relação, razão pela qual seu
nome consta indevidamente na mesma.
Ao final, requer que seja julgada procedente esta demanda, para que seja declarado que não recai sobre o autor a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/90 em relação àdenúncia nº TC-001410-2009,
indicada na lista do TCE/SE.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opina que seja extinto o processo sem resolução do mérito
por falta de interesse processual ante a inadequação da via eleita.
Éo relatório.
Decido.
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O instrumento processual pelo qual se busca a arguição de inelegibilidade do candidato éa AIRC - Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura, prevista no art 11, §10, da Lei 9504/96, impetrada em caso de ausência
de condição de elegibilidade ou causas de inelegibilidade, quando também são analisadas as condições de
registrabilidade, diretamente ligadas ao registro do candidato.
Ante o exposto, acompanho o entendimento da representante do Ministério Público Eleitoral. Indefiro o pleito sem
o julgamento do mérito, deixando para apreciar a demanda, oportunamente, quando do requerimento do registro
de candidatura, acaso o requerente venha a ser escolhido em Convenção Partidária pelos seus correligionários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
02ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600011-71.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-71.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM BARRA DOS
COQUEIROS/SE, AMANDA YVETTE SOUZA SANTOS, VALDENIA SANTOS BISPO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A
SENTENÇA
Trata-se de requerimento para regularização de omissão na prestação de contas eleitorais, referentes ao ano de
2018, apresentado pela Comissão Provisória do partido Solidariedade, no município da Barra dos Coqueiros.
Conforme certificado pelo servidor do Cartório (ID 1694563), foi atestado que as mencionadas contas do partido já
haviam sido julgadas como não prestadas, em autos físicos, registrados no sistema SADP PC N° 1934.2019.6.25.8002, sob protocolo n° 752/2019.
Foi constatada também pelo Cartório a ausência de documentos obrigatórios previstos na Resolução TSE
23553/2017.
O partido foi intimado, via DJE, por meio de seus representantes legais, a fim de instruir o processo com todos os
dados e documentos previstos no art. 56, incisos I e II da Resolução TSE 23553/2017, utilizando-se em relação
aos dados o sistema SPCE de que trata o art. 57 da mesma Resolução.
A referida agremiação partidária atravessou petição (ID 1919867), alegando que, no período em análise, o
diretório se encontrava praticamente inativado, uma vez que não executava nenhum tipo de ato partidário que
ensejasse gastos eleitorais, requerendo a análise das contas em questão.
Certidão (ID 2694658) fez constar que transcorreu o prazo fixado, sem que a parte tenha regularizado a inicial.
Decido.
O art. 48, II, “d” da Res. TSE 23.553/2017 assevera que devem prestar contas a Justiça Eleitoral, ainda que
constituídos sob a forma provisória, os órgãos partidários municipais.
Em seu §11 assim dispõe: a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta
resolução.
O art. 56 prescreve que as prestações de contas devem ser apresentadas com os documentos e dados elencados
nos seus incisos I e II e ainda, no art. 57, que a prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do
SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet.
Na forma do art. 83 §1°: após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação. Já o §2°, inciso III do mesmo artigo, assim prescreve:
o requerimento de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57.
No caso em apreço, mesmo depois de intimada via Diário de justiça Eletrônico, a parte apenas alegou que o
diretório municipal se encontrava praticamente inativado, no período, sem apresentação e envio, via sistema
SPCE, dos documentos e dados essenciais para o prosseguimento da demanda, pressuposto processual
imprescindível para análise da regularização das contas. Portanto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, extingo o
processo sem resolução de mérito.
P.R.I
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
JUÍZA ELEITORAL
PROCESSO 0600044-61.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600044-61.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
ARACAJU SE
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REQUERENTE: DIRETORIO DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B, DO MUNICIPIO BARRA DOS
COQUEIROS INTERESSADO: IVAN GOMES PEREIRA, MARILENE MENDONCA BORGES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A
DESPACHO Face a Certidão ID 3872829, intime-se os dirigentes partidários para apresentar, no prazo de
15(quinze) dias, a Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2019 devidamente assinada
pelo presidente e tesoureiro. Após, juntado o documento assinado, prossiga com o cumprimento do despacho ID
3239285. Em caso de descumprimento, certifique-se e dê-se vista dos autos ao MPE.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
JUÍZA ELEITORAL
PROCESSO 0600019-48.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PET-ADM (12562) Nº 0600019-48.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
INTERESSADO: DIRETORIO DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B, DO MUNICIPIO BARRA
DOS COQUEIROS, MIRACI DOS SANTOS LEMOS, MISTENY DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO: ISRAELLI DA SILVA FARIAS - SE11455
DECISÃO
Vistos etc.
O Partido AVANTE (diretório municipal de Barra dos Coqueiros/SE), por intermédio do presidente partidário
vigente no ano de 2018, apresentou as contas partidárias anuais, relativas ao exercício 2018.
Consultado o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, verificou-se que o referido diretório municipal
havia formado uma nova composição, em 21/04/2020, alterando os seus dirigentes partidários.
Ato contínuo, o atual diretório partidário municipal e seus dirigentes foram intimados em 19/06/2020, via e-mail
cadastrado no sistema, a fim de ratificar as contas em comento.
O Diretório municipal vigente manteve-se silente, sem ratificação das contas apresentadas pelos dirigentes
municipais no ano de 2018.
Face o exposto, por ausência de legitimidade ativa do peticionante, extingo o presente feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC.
Intimações necessárias.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600013-97.2019.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-97.2019.6.25.0027 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
ARACAJU SE
INTERESSADO: DEMOCRATAS, GILSON DOS ANJOS SILVA, ERICK ANJOS ALVES
Advogado do(a) INTERESSADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
DECISÃO
Vistos etc.
O Partido Democratas - DEM (diretório municipal de Barra dos Coqueiros/SE), por intermédio do presidente
partidário vigente no ano de 2017, apresentou as contas partidárias anuais, relativas ao exercício 2017.
Consultado o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, verificou-se que o referido diretório municipal
havia formado uma nova composição, em 14/11/2019, alterando os seus dirigentes partidários.
Ato contínuo, o diretório partidário municipal e seus atuais dirigentes foram intimados em 17/06/2020, via e-mail
cadastrado no sistema, a fim de ratificar as contas em comento.
O atual Diretório municipal manteve-se silente, sem ratificação das contas apresentadas pelos dirigentes
municipais no ano de 2017.
Face o exposto, por ausência de legitimidade ativa do peticionante, extingo o presente feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC.
Intimações necessárias.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600056-75.2020.6.25.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PET-ADM (12562) Nº 0600056-75.2020.6.25.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogado do(a) INTERESSADO: FERNANDO AUGUSTO ARIMATEIA FREITAS ROSA - SE11069
DECISÃO
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Trata-se de requerimento do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL –PC do B - Diretório Municipal de Aracaju/SE,
objetivando o acesso aos processos de prestação de contas dos diretórios municipais do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB) e do partido Pátria Livre (PPL), referentes aos últimos 10 (dez anos), com a finalidade de
organização e registro das contas de ambos, tendo em vista a incorporação do PPL ao PCdoB.
A prestação de contas partidárias perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade o controle público acerca da
arrecadação e dos gastos dos recursos envolvidos, para o conhecimento de sua origem e destinação, devido a
relevância das funções para as quais foram criados os Partidos Políticos, conforme previsto no artigo 17, III da
Constituição Federal, e nos artigos 1º, 30 e 34 da Lei 9.096/95. Assim dispõe o retrocitado art. 34.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os
dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
IV - Obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a cinco anos, a documentação
comprobatória de suas prestações de contas; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Adicionalmente, convém trazer a lume o art. 11, §3º, da Lei 12.527/2011, que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal:
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato àinformação disponível.
(...)
§3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão
ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que
necessitar.
Nesse sentido, considerando a obrigatoriedade das agremiações partidárias municipais e, quando inativas, dos
respectivos diretórios de esferas superiores, de preservar suas informações processuais e documentos, bem como
tendo em vista a publicidade das informações solicitadas, que são devidamente publicadas no DJE e podem ser
encontradas em pesquisa no site do TRE/SE, com lastro no art. 34, IV, Lei 9.096/95, e no art. 11, §3º, da Lei
12.527/2011, INDEFIRO o Requerimento do Partido Comunista do Brasil –PC do B - Diretório Municipal de
Aracaju/SE.
P. R. I.
JANE SILVA SANTOS VIEIRA
Juíza Eleitoral
03ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600009-98.2020.6.25.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE AQUIDABÃ SE
PET-ADM (12562) Nº 0600009-98.2020.6.25.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE AQUIDABÃ SE
REQUERENTE: LEONARDO ZIDANY ARAUJO ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: WESLEY ARAUJO CARDOSO - SE5509000-A
ATO ORDINATÓRIO
O Cartório Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral NOTIFICA os Recorrentes/Recorridos do processo em epígrafe, acerca da
descida dos autos a esse juízo.
Aquidabã, 11 de setembro de 2020.
SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe do Cartório Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 674/2020 - SEI/TRE-SE - 0910577
O Excelentíssimo Senhor Doutor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz da 4ª Zona Eleitoral de Sergipe, com
sede em Tobias Barreto, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da Constituição da República, e no art. 203, §4º, do Código de
Processo Civil, relativos àdelegação aos servidores cartorários de atribuições para a prática de atos ordinatórios;
CONSIDERANDO os princípios que regem o processo eleitoral, em especial os da eficiência, da celeridade, da
duração razoável e o da economia processual;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os atos ordinatórios e demais procedimentos a cargo deste Juízo,
de modo a viabilizar rapidez e eficácia na tramitação dos feitos;
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RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria se aplica aos feitos judiciais e administrativos e define os atos ordinatórios que podem ser
praticados de ofício pelos servidores do Cartório da 4ª Zona Eleitoral, todos sob supervisão do Juiz, para a
efetividade do disposto no artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal.e no artigo 203 §4º, do Código de
Processo Civil.
Art. 2º O ato ordinatório será praticado de ofício, independentemente de despacho de magistrado, com menção
obrigatória nos respectivos autos e expedientes da expressão “De ordem”, com indicação do número desta
Portaria.
Art. 3º A realização do ato ordinatório deve observar o entendimento do Juiz Titular, atentando-se para as regras
contidas na Constituição Federal, Código Eleitoral, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal,
legislação esparsa aplicável, Portarias, Resoluções e Recomendações da Corregedoria e da Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, bem como aquelas oriundas do STF e TSE.
Parágrafo único. A prática dos atos ordinatórios será certificada nos autos, podendo ser revistos de ofício pelo
Juiz Eleitoral.
Art. 4º Nos processos de natureza judicial e administrativa, ficam os servidores autorizados a realizar os seguintes
atos:
I. Distribuir, registrar e autuar os feitos que ingressem no Cartório, inclusive no Processo Judicial Eletrônico - PJE
e Sistema Eletrônico de Informações - SEI;
II. Proceder àrevisão da autuação de processos administrativos e judiciais quando couber alteração por motivo de
inclusão ou exclusão de partes/advogados ou quando houver evidenciado equívoco;
III. Expedir e subscrever ofícios, notificações e intimações, editais e mandados necessários para o cumprimento de
diligências, quando a lei assim estabelecer ou quando antecedidos do despacho que determine sua expedição
(inclusive os mandados de diligência em Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE e mandados de citação),
exceto:
a. os mandados para cumprimento de liminar (cautelar ou tutela antecipada);
b. os mandados de busca e apreensão;
c. os direcionados a membro de Tribunal ou às demais autoridades constituídas, tais como integrantes do
Ministério Público, integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus secretários ou detentores de cargos
assemelhados, comandantes de unidades militares das Forças Armadas;
IV. Dar vista ao Promotor Eleitoral:
a. Para ciência, quando for proferida decisão liminar ou tutela antecipada, após o Cartório Eleitoral expedir o
mandado de citação, intimação ou notificação da autoridade para prestar informações;
b. Sobre manifestações de desistência ou renúncia das partes ou interessados;
c. Logo após a juntada de documentos relativos a requerimentos ou diligências formuladas pelo próprio
representante do parquet eleitoral;
d. Dos inquéritos e procedimentos investigatórios, assim que os autos forem recebidos pelo Cartório Eleitoral,
quando houver requerimento ou relatório conclusivo da autoridade policial;
e. Quando houver pedido de relaxamento de prisão, de concessão de liberdade provisória, revogação de
preventiva e de restituição de coisa apreendida e outros pedidos de natureza cautelar em matéria criminal;
f. Quando for apresentada certidão de óbito do réu (CPP, art. 62);
g. Depois de certificada a fluência do prazo de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 9.099/95) e
do eventual cumprimento das condições impostas;
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h. Depois de certificado o cumprimento da transação penal (art. 76 da Lei n.º 9.099/95);
i. Nos processos que atuar como custus legis, logo após a manifestação das partes ou interessados, inclusive nos
processos de prestações de contas;
V. Publicar Editais, quando e na forma que a lei exigir;
VI. Nos processos referentes a prestação de contas partidárias ou eleitorais, autuá-los no caso de omissão de
prestação de contas, publicar editais, juntar documentos, emitir pareceres e intimar os interessados para a
complementação dos dados ou para saneamento de falhas, no prazo assinado na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral ou legislação aplicável;
VII. Nos processos de registro de candidatura, preparar, subscrever e publicar editais, juntar documentos e expedir
intimações para as coligações, partidos ou candidatos, com o fito de sanar eventuais irregularidades bem como
complementar documentação necessária àcomprovação de regularidade de coligação ou partido ou requisitos
para o registro de candidatura, na forma e no prazo assinado na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral ou
legislação aplicável.
VIII. Autuar o processo de coincidência de inscrições eleitorais e, sendo necessário, notificar os eleitores
envolvidos em duplicidade e coincidência;
IX. Prestar informações acerca de dados pessoais de eleitores quando a solicitação for oriunda de Órgão Judicial
ou do Ministério Público, nos termos da Resolução 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral;
X. Expedir, publicar e subscrever edital de deferimento/indeferimento de RAE (alistamentos, segunda via,
transferências e revisões);
XI. Expedir ofício àEmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicitando informações sobre correspondências
postadas com aviso de recebimento, que não foram devolvidas ao cartório;
XII. Registrar os seguintes comandos em inscrição devidamente identificada, quando documentalmente
comprovadas as ocorrências bem como expedir as comunicações pertinentes, no caso de ausência de dados
suficientes para a identificação do eleitor ou quando se tratar de eleitor pertencente a outra Zona Eleitoral:
a. ASE 019 (cancelamento por falecimento do eleitor);
b. ASE 043 (conscrito);
c. ASE 078 (quitação de multa);
d. ASE 337 (suspensão de direitos políticos);
e. ASE 370 (cessação do impedimento).
f. ASE 540 (ocorrência a ser examinada em pedido de registro de candidatura), somente nas hipóteses relativas
ao art. 1º, I, e, da LC 64/90 e em estrita concordância com o Manual de Práticas Cartorárias da CRE-SE.
XIII. Registrar a desfiliação partidária no sistema de Filiação Partidária (FILIA), quando o requerente demonstrar
que comunicou ao partido político, previamente e por escrito, a solicitação de desfiliação e apresentar
comprovante de entrega a este Juízo Eleitoral, nos termos do art. 24 da Resolução TSE n.º 23.596/2019. Na
hipótese do partido político não se encontrar vigente no domicílio eleitoral do filiado, na data do protocolo do
pedido no Cartório Eleitoral, fica dispensada a comunicação prévia àagremiação partidária (art. 24, §5º, da
Resolução TSE n.º 23.596/2019).
XIV. Autuar ou revisar a autuação dos processos de filiações sub judice e, no prazo legal, aguardar a defesa do
filiado e dos partidos envolvidos, na forma do art. 23 e seguintes da Res.-TSE n° 23.596/2019;
XV. Informar ou solicitar informações sobre o andamento de carta precatória, por fax, e-mail ou telefone,
certificando nos autos;
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XVI. Devolver, de ordem, carta precatória após o seu cumprimento e juntar aos autos a carta precatória recebida e
cumprida por outra Zona Eleitoral;
XVII - Firmar certidões, inclusive de trânsito em julgado, e firmar termos processuais.
Art. 5° Ficam reservados àAutoridade Judicial todos os atos que possuam cunho decisório, vedada a sua
execução pelos servidores do Cartório Eleitoral.
Art. 6° Havendo dúvida quanto àpossibilidade de prática do ato pelos servidores, os autos deverão ser
imediatamente conclusos para a determinação das providências cabíveis.
Art. 7° - Fica revogada a Portaria nº 3/2015, nas disposições contrárias.
Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor a partir na data da publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz Eleitoral, em 11/09/2020, às
11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
05ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 472/2020 - SEI/TRE-SE - 0912332
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 5ª Zona, Drª. CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições subscreve o presente e torna pública a Audiência para Nomeação de Mesários e demais auxiliares de
apoio logístico, na forma da lei, etc
FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos eleitores, fiscais
e delegados de partidos políticos, advogados e Ministério Público Eleitoral e, a quem interessar possa, que nos
termos art. 120, do Código Eleitoral, será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para nomeação dos membros das
mesas receptoras de votos, e demais auxiliares de apoio logístico, na data de 16/09/2020, às 9 horas, na sede do
Fórum Eleitoral de Capela - Conj. Manoel Cardoso Souza Filho, Vila N. Sra. da Conceição, S/N-Capela(SE),
quando serão nomeados os mesários desta 5ª Zona Eleitoral, Município de Capela/SE, Muribeca/SE, Siriri/SE e
Malhada dos Bois/SE.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, que fosse afixado o
presente Edital no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eleitoral.
Ao 11 dias do mês de setembro de 2020.
CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZA ELEITORAL
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO, Juiz Eleitoral, em 11/09/2020, às
09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
06ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600047-04.2020.6.25.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600047-04.2020.6.25.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
REPRESENTADO: RICARDO SANTANA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea, com pedido liminar, ajuizada pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - Diretório Municipal de Estância/SE, em desfavor de RICARDO SANTANA,
devidamente qualificado na inicial.
A agremiação política representante informa que o representado RICARDO SANTANA publicou em grupo de
Whatsapp, denominado “Estância em Movimento”, que, segundo a mesma, conta com 250 (duzentos e cinquenta)
integrantes, mensagem e fotos com o intuito de denegrir a imagem do Prefeito e também pré-candidato a
Prefeitura de Estância/SE Gilson Andrade, conforme documento de comprovação ID nº 4071651.
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Historia a parte autora que o representado postou mensagem no grupo supramencionado afirmando “que não
gostava de “ladrão””, e, logo em seguida, colacionou notícia sobre o bloqueio de bens e renda do Prefeito, ocorrido
liminarmente no Processo 202050000558.
Argumentou, desse modo, que tais postagens foram lançadas tão somente com o intuito de promover propaganda
negativa antecipada em desfavor do atual Prefeito, resvalando na seara da propaganda eleitoral irregular.
Alegou, ainda, que o representado cometeu os crimes de injúria e difamação, capitulados nos artigos 325 e 326 do
Código Eleitoral, posto que as publicações contestadas “claramente imputam ao pré-candidato a pecha de ladrão”.
Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar para que sejam apagadas as postagens feitas pelo
representado, dado que as mesmas proliferam em instantes nas redes sociais causando dano irreparável na
imagem do pré-candidato Gilson Andrade.
No mérito, pretende a procedência da ação, com a aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº
9.504/1997.
Éo relatório. Decido.
Trata-se de representação tendo como suporte propaganda eleitoral extemporânea, por haver sido efetuada antes
do período previsto na legislação eleitoral.
Doravante passo àanálise do pedido de tutela de urgência formulado.
Aduziu o representante que a probabilidade do direito estaria caracterizada pela propaganda antecipada de cunha
negativo realizada através do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, conduta contrária ao artigo 36 da
Lei 9.504/1997. Quanto ao risco da demora, afirmou que fica caracterizado pela rápida proliferação que postagens
em redes sociais possuem, podendo causar dano irreparável a imagem do pré-candidato Gilson Andrade.
Pois bem.
Na espécie, a probabilidade do direito consubstancia a ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea de cunho
negativo por mensagens no aplicativo Whatsapp, no entanto, conforme recente julgado do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), mensagens postadas no referido aplicativo não configuram propaganda eleitoral antecipada, uma
vez que a sua propagação, mesmo nos chamados “grupos”, são restritas aos participantes do mesmo, de modo
que são consideradas de caráter privado, estando, assim, abarcadas pelo exercício da liberdade de expressão.
Nesse ínterim, destaco o julgado supracitado:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE
RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
“VIRALIZAÇÃO”. FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a propaganda eleitoral extemporânea,
incontroverso o pedido explícito de voto “em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016”, quando a recorrente, “em
diálogo travado no grupo de Whatsapp ‘Na Boca do Povo’, expressou, por mais de uma vez, o pedido de voto em
favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho”, filho do seu ex-marido, nos seguintes termos: “Nena vote em
Danilo” e “vote em consideração ao velho”. 2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira
dos Santos, aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts. 5º, IV, da
Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos
arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso especial eleitoral 3. Existe na espécie certo conflito entre
bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e,
de outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo que a atividade
hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o reconhecimento de normas carregadas com maior
peso abstrato, a ensejar, por consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como éo caso da
liberdade de expressão. 4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da resolução de conflitos com
outros princípios constitucionais e direitos fundamentais. 5. Quando o enfoque éo cidadão eleitor, como
protagonista do processo eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio,
impostas limitações senão aquelas referentes àhonra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos
Políticos e as relativas àveracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 25.8.2014). 6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação éde natureza privada e fica restrita
aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, àluz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão. 7. Considerada a
posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda
eleitoral extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo
Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta
medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão. 8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade
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em abstrato de eventual “viralização” instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se
amparar em conjecturas e presunções. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de
multa aplicada na origem. (TSE –RESPE nº 13351 (ITABAIANINHA-SE), rel. Min. Rosa Weber, julgado em
07.05.2019,DJe de 15.08.2019, p. 51/52)
Por tal motivo, ausente está a probabilidade do direito invocado, sendo prescindível a análise do perigo da demora
em razão disso.
Acrescento que se o conteúdo divulgado puder ensejar a persecução penal ou a busca de reparação na seara
cível, deve o ofendido buscar as vias judiciais adequadas, já que seguindo entendimento do TSE acima citado, de
propaganda eleitoral não se trata a ensejar o balizamento nesta via.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo representante, sem prejuízo do
julgamento a ser proferido quando da apreciação do mérito.
Ademais, conforme o exposto na Resolução TSE nº 23.608/2019, determino o que se segue:
1. Proceda-se a citação do representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias. (art. 18 da
Res. TSE nº 23.608/2019);
2. Findo o prazo do item anterior, apresentada ou não a defesa, encaminhe-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia (Res. TSE nº 23.608/2019);
3. Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Estância/SE, 10 de setembro de 2020.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
08ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600030-59.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600030-59.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
REQUERENTE: ERICA DE CARVALHO SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: THAMIRES SOUZA SANTOS - SE10273
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de requerimento formulado por ERICA DE CARVALHO SANTOS, qualificada nos autos, no qual se
pleiteia autorização judicial para inclusão de seu nome na lista oficial do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT,
do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, nos termos do artigo 19, §2º da Lei 9.096/95.
A requerente alega que procedeu sua filiação àmencionada agremiação na data de 18/01/2018, mas que, por
desídia do diretório municipal, seu nome não figura na relação oficial de filiados do partido.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos documentos, dentre eles cópia da ficha de filiação partidária e lista de
filiados do partido.
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores por sua vez informou que não foi efetuada a filiação da
requerente por suposto erro procedimental ou do sistema de filiação partidária (FILIA).
O Cartório Eleitoral informou que não há registros na base interna e oficial de filiação da requerente a qualquer
partido político.
Éo relatório.
Decido.
O pedido éintempestivo.
O artigo 11, §2º da Resolução TSE 23.596/2019, dispõe que os prejudicados por desídia ou má-fé do partido
poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que inclua, através da relação
especial, os nomes dos filiados. Para tanto, o artigo 16 da citada resolução determina que as relações especiais
submetidas àJustiça Eleitoral serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Neste contexto, a Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, que trata do cronograma de processamento de
relações especiais do mês de junho de 2020, estabeleceu o dia 16 de junho do corrente ano como o último dia
para inserção de filiados prejudicados na relação especial de filiados pelos partidos políticos, via Sistema FILIA.
Assim, tendo o pedido para inclusão em relação especial sido protocolado somente em 13 de agosto de 2020,
quando já encerrado o prazo que expirou no dia 16 de junho, torna-se inviável seu deferimento.
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Isto posto, diante da preclusão dos prazos no processo eleitoral, o que torna inviável a inserção de novos filiados
através de lista especial após data supracitada (16/06/2020), julgo improcedente a presente e INDEFIRO o
requerimento apresentado por ERICA DE CARVALHO SANTOS.
Dê-se ciência ao MPE e, cumpridas as determinações, arquive-se.
Gararu, datado e assinado eletronicamente.
Glauber Dantas Rebouças
Juiz Eleitoral
09ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600054-84.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600054-84.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL DE ITABAIANA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - SE5818
REPRESENTADO: EDSON VIEIRA PASSOS, RONE CLAY GOMES SANTOS
Advogados dos REPRESENTADOS: ALINE ALVES DE FARIAS ARGOLO - SE9551, ERLAN DANTAS DE JESUS
- SE8255
DECISÃO
Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, destacando que a notícia da remoção dos adesivos
impugnados indica, inclusive, o desinteresse na remoção da proibição judicial já que a liminar somente vedou a
circulação do veículo munido de adesivos com dimensão superior ao limite legal.
Intimem-se os representados da decisão proferida e para que entreguem em cartório os adesivos removidos, para
que seja promovida nova medição do material, mediante mensuração da extensão total da linha limite do material
removido.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
P.R.I.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600049-62.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600049-62.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL DE ITABAIANA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - SE5818, ROMERITO
OLIVEIRA DA TRINDADE - SE6375
REPRESENTADOS: RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA, ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA
Advogados dos REPRESENTADOS: PRISCILLA MENDONCA ANDRADE - SE10154, DOUGLAS LIMA DA
COSTA - SE10326
SENTENÇA
Vistos.
Cuida-se de representação formulada pelo Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) em face de Alex Henrique
Souza Ferreira e Rádio Voz de Itabaiana –“Capital do Agreste FM, todos identificados nos autos.
Imputa-se aos representados a prática de propaganda eleitoral antecipada, consistente na divulgação da précandidatura do primeiro representado ao cargo de vereador e de sua promoção pessoal, tudo através de programa
radiofônico promovido pela segunda representada e apresentado pelo primeiro.
A inicial éinstruída por arquivos de áudio do destacado programa, sua degravação e demais documentos inseridos
nos autos.
Citados, os requeridos apresentaram defesa conjunta aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva relativamente
àpessoa jurídica demanda e negando, no mérito, a prática da infração que lhes éimputada, uma vez que teria
ocorrido apenas a divulgação da condição do primeiro Representado de pré-candidato, sem pedido de voto,
anúncio de propostas ou promoção pessoal do pretenso candidato, o que afastaria a configuração da propaganda
antecipada ilícita.
Com vistas dos autos o Ministério Público Eleitoral opinou pelo improvimento da representação, por entender não
demonstrada a propaganda antecipada ante a ausência de pedido explícito ou expresso de votos.
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Éo breve resumo.
Decido.
O feito está maduro e reclama pronto julgamento, não havendo prova a ser colhida em fase instrutória.
A preliminar deduzida pelos requeridos de ilegitimidade passiva da segunda representada não reclama
acolhimento, vez constitui matéria abrangida pelo mérito da pretensão esposada, com o qual será solvido, e não
àlegitimidade dos representados para responder àpretensão.
Ademais disso, tendo a representação imputado àemissora demandada a conduta que se aponta como
ensejadora da aplicação da multa pretendida, ressoa configurada a legitimidade da totalidade deles para
responder àpretensão apresentada.
Rejeito, portanto, a preliminar deduzida e passo ao enfrentamento do mérito da representação.
Observo que a exordial imputa aos demandados a prática da propaganda eleitoral antecipada, consistente no
anúncio de pré-candidatura em programa de radiodifusão e de divulgação de promoção pessoal em favor do
candidato.
A defesa conjunta, ancorada em exegese do art. 36-A da Lei 9.504/97, têm como fundamento principal a não
caracterização de propaganda eleitoral antecipada ante a ausência de pedido explícito de voto, de promoção
pessoal em favor do representado ou de anúncio de proposta políticas.
Nesse panorama processual e considerando ter sido o conteúdo da ação denunciada reproduzido em arquivo de
áudio e objeto de transcrição, sem que tenha sua veracidade sido objeto de impugnação pelos demandados,
acolho como ocorrida a ação imputada a ambos os representados, em benefício do primeiro deles, nos termos
lançadas na peça de ingresso, conforme inteligência dos arts. 341 e 373, I, do CPC.
Resolvida a questão de fato, impõe-se a qualificação jurídica da conduta, se suficiente ou não àatração da
penalidade por propaganda eleitoral antecipada e ilícita.
A matéria encontra regulação geral nos arts. 36 e 36-A da Lei 9.504/97:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente épermitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
Partindo-se de tais premissas gerais, correta seria a tese defensiva de que a conduta apurada não configuraria
propaganda antecipada ilícita por não conter, como de fato não contém, pedido explícito de voto.
Sucede que nos presentes autos estamos diante de possível propaganda antecipada promovida por meio de
programa de radiodifusão, fora do horário da propaganda eleitoral gratuita, o que éproibido pela legislação de
regência, seja no período destinado àpropaganda eleitoral, seja no período antecedente ou de pré-campanha. Éo
que se extrai das normas albergadas pelos artigos 36, §§1º e 2º, 36-A, §3º, e 44 da Lei 9.504/97:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente épermitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
§1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo épermitida a realização, na quinzena anterior àescolha pelo
partido, de propaganda intrapartidária com vista àindicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e
outdoor.
§2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta Lei, vedada a
veiculação de propaganda paga.
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Dessarte, impende concluir que o autorizativo exumado da cabeça do art. 36-A da Lei 9.504/97 para considerar
lícita a propaganda antecipada quando inexistente o pedido explícito de voto não alcança os casos, como o dos
autos, em que a possível propaganda ilícita se dá mediante programa de rádio ou televisão, dada a prevalência da
norma especial que expressamente veda (art. 36, §§1º e 2º, da Lei 9.504/97) tais veículos para promoção de
propaganda eleitoral regular ou antecipada.
De mais a mais, reconhece-se a necessidade de emprestar interpretação sistemática ao art. 36-A da Lei 9.504/97,
harmonizando-o com as normas que regulam a propaganda no período de campanha eleitoral, sob pena de criarse incongruência sistêmica, permitindo-se a adoção na pré-campanha de meios vedados no período de campanha
eleitoral, como outdoors, brindes e showmícios, frustrando-se o desiderato da norma que regula as eleições.
Dessarte, deve-se colher que a campanha antecipada restará lícita apenas quando não contiver pedido explícito
de voto e, igualmente, não se valer de meios ou estratégias de propagandas vedados no período regular de
campanha eleitoral, conforme relevante precedente do TSE que reproduzimos e acolhimento como razão de
decidir:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE
OUTDOORS. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS ÀPROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO
PROVIDO.
1. A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se.
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de atos de pré–
campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se
permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em virtude de majorada
exposição em razão do uso desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico.
3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de
manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em diversos Municípios e de
expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos atos de pré–campanha, conforme
exigência do art. 36, §3º da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré–campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, §8º da Lei nº
9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de pedido explícito de voto.
6. Recurso especial eleitoral provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060022731, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 123, Data 01/07/2019)
Como sabido e reiteradamente afirmando pela jurisprudência eleitoral, a propaganda eleitoral pode ocorrer na
modalidade positiva ou negativa.
Na modalidade positiva a propaganda eleitoral foi bem conceituada quando do julgamento do AgR-REspe nº 16734, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, sendo assentada como sendo "aquela que leva ao conhecimento geral,
ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário éo mais apto ao exercício de função pública".
Vê-se, portanto, que a simples divulgação da candidatura, ainda quando apenas postulada, constitui meio de
propaganda eleitoral, correspondendo àprimeira hipótese abrangida pelo conceito dado pela jurisprudência do TSE
nos termos do precedente acima destacado. Tal propaganda será lícita quando amoldar-se àautorização do art.
36-A, caput, incisos e §§1º e 2º, da Lei 9.504/97 e ilícita quando, como no caso em tela, ressonar no art. 36, §§1º e
2º, ou no art. 36-A, §3º, da Lei 9.504/97.
De mais a mais, ainda que se entendesse lícita a propaganda eleitoral em rádio na fase de pré-campanha, desde
que desacompanhada de pedido explícito de voto, como pretende a defesa, no caso dos autos subsistiria ilícito o
agir denunciado.
Éque no caso específico dos autos estamos diante de provável futuro candidato que ocupa a função de radialista e
teria promovido a propaganda irregular no âmbito do programa que promove, de modo que resta atraída a norma
especial do §3º do art. 39-A que expressamente exclui do alcance da autorização de divulgação de précandidatura contida no §2º do mesmo artigo os profissionais de comunicação social. In verbis:
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§2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da précandidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§3o - O disposto no §2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão.
Dessarte, como constitui fato notório a condição de comunicador social do primeiro representado, fato
demonstrando ainda pelo conteúdo da propaganda denunciada, resta forçosa a conclusão de que o mero anúncio
de sua pré-candidatura, no desempenho de sua profissão, basta para configurar a propaganda eleitoral prematura
e ilícita, fundamentando a aplicação da penalidade perseguida, independentemente da mensuração acerca da
existência de pedido de voto ou promoção pessoal, máxime quando o faz de forma reiterada, como denunciado
em diversas representações em curso nessa Zona, parte delas com julgamento de procedência da pretensão.
Debruçando-se sobre o caso em tela, portanto, conclui-se sem maior dificuldade ter ocorrido evidente abuso no
direito de liberdade de imprensa e de manifestação, porquanto evidenciado o rompimento do dever imposto pela
Lei 9.504/97 de não promoção de propaganda eleitoral por meio dos programas de radiofusão e por profissionais
de comunicação, inclusive a expressa vedação da divulgação da pré-candidatura dos profissionais de rádio.
No caso dos autos, o representado foi além, tendo promovido não apenas a divulgação de sua pré-candidatura,
mas também realizado promoção pessoal em seu favor ou do grupo político que integra, adjetivando a política que
realizam e seus atributos pessoais, tudo consoante se extrai da reprodução não impugnada lançada na exordial,
notadamente nos fragmentos destacados:
“Reforçar aqui, no programa Jornal da Capital, ao ouvinte da melhor, aquele que tem essa parceria com o seu
repórter, com o seu radialista, Alex Henrique, quero reforçar aqui o seguinte: Alex Henrique épré-candidato a
vereador por Itabaiana. Terei que me afastar, se não houver mudança até o dia trinta, me afastarei do rádio e
retornarei apenas depois da eleição, se não houver mudança daqui para lá, que tudo indica que haverá mudança,
a eleição vai mudar pra novembro, pra dezembro, enfim, estamos aguardando o trâmite aí do congresso nacional
para saber direcionar, mas se até dia trinta não houver mudança, quero dizer sim, sou pré-candidato, filiado, ficha
limpa, àdisposição da população o meu nome estará. Pela segunda vez, pela segunda vez o meu nome estará
àdisposição do povo de Itabaiana e, mais do que nunca, mais do que nunca, ao me afastar do rádio, éque eu
preciso da sua ajuda, da ajuda do povo querido de Itabaiana em orações, que possamos dar as mãos em oração
para que possamos fortalecer os bons, fortalecer o bom rádio, o bom radialista, a boa política, porque eu sei o que
vem por aí. (…) Estão com medinho, porque nego sabe o meu compromisso, a minha fidelidade, fidelidade com o
povo de Itabaiana, fidelidade com o meu agrupamento, nego sabe o que me ofereceram e o que eu não quis, e aí
se preocupam porque sabem que eu não sou de me vender, não sou, não sou de vender o meu caráter, não sou
de vender as minhas posições, nego sabe que sempre estive e continuarei estando ao lado do povo, do povo
sempre.(...) Quero sim sair do rádio, assim manda a lei, e sairei, sairei porque o tempo que eu tiver, eu quero ir
tentar chegar a cada um de vocês, quero tentar chegar ao mais número de casas possíveis para abraçar, receber
carinho, receber abraço, incentivo. Então, que Deus nos abençoe, vamos seguir em frente, de cabeça erguida
sempre e com ele no comando, porque existem coisas que o dinheiro não compra e eu sei como édifícil pra uma
turma que não me suporta, que me odeia, uma pequena parte que me odeia, eu sei como édifícil me odiar e não
poder botar o dedo na minha cara e me chamar nem de ladrão, nem de vendido, a única coisa que o povo pode
me apontar, o povo mal, a pequena parcela do povo mal, do agrupamento do mal, que ainda existe, uma pequena
parcela. A única coisa que pode olhar e me apontar éme chamar que eu me excedi quando defendi o povo, éme
chamar que sou fiel a um projeto, édizer que eu não me vendi e édizer que eu sou honesto. Então, as
características do bem agora são apontadas para mim como se fosse um desmérito, mas continuarei nessa luta,
continuarei com o mesmo perfil de sempre, quero continuar assim, se preciso for, morrer dessa maneira, mas
morrer por uma causa, por um projeto e o projeto éver a minha cidade melhor, o meu povo sendo respeitado, os
meus conterrâneos, os meus irmãos conterrâneos sendo tratados da forma e da maneira que cada um merece;
são verdadeiros trabalhadores e honestos e éesse povo que tem o meu perfil, éesse povo que eu tenho o perfil e
éesse povo que eu quero morrer defendendo. Já disse aqui, com respeito a todos, inclusive ao povo da turma do
mal, do grupo do mal, respeito vocês, mas que possamos sabe, Itabaiana? Colocar na nossa mente o seguinte: o
mal não pode vencer o bem e tem mais, e tem mais, não podemos jamais achar normal que você porque não se
vendeu éque tá errado, não podemos jamais achar normal que você por ser honesto éque tá errado, não podemos
jamais achar normal que você porque tem posição, porque está ao lado do povo, porque defende os mesmos
ideias de sempre éque tá errado, não, de forma nenhuma. Se o mundo virou de cabeça pra baixo, se o certo agora
tá errado, eu quero permanecer errado, mas fazendo a forma certa, da maneira certa, do jeito que aprendi com
meu pai, com minha mãe, do jeito que aprendi, politicamente falando, com Chico de Miguel, com os Teles de
Mendonça e com a boa política que graças a Deus ainda existe uma pequena parte de bons políticos que
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procuram sempre direcionar e fazer da maneira certa, do jeito certo, da maneira correta, levantando sempre a
bandeira do amor ao próximo, do amor àsua terra, àsua gente.”
Nesse panorama, portanto, conforme razões jurídicas deduzidas, resta segura a conclusão de que a ação
denunciada efetivamente transbordou os limites da Lei 9.504/97 e transmudou-se em indisfarçável propaganda
eleitoral dissimulada, antecipada e ilícita, dado o período em que promovida, o veículo em que realizada e o autor
da ação, consoante inteligência dos arts. 36, caput e §§1º e 2º, 36-A, §3º, e 44 da destacada norma.
Desse modo, comprovada a propaganda política ilícita édevida a aplicação da multa pretendida em detrimento de
ambos os representados, porquanto figuram como os responsáveis pela divulgação ilícita, nos termos do §3º do
art. 36 da Lei 9.504/97, já que enquanto o primeiro fora o responsável pela ação humana em confronto com o
direito posto, a representada pessoa jurídica fora a responsável pela divulgação do conteúdo ilícito, assegurando a
violação do bem tutelado e devendo responder, igualmente, pelo ilícito apurado, conforme precedente do TRE-SE:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA.
CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA RADIOFÔNICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REDE ILHA
FM. REJEITADA. COMENTÁRIOS COM VÍNCULO ELEITOREIRO. POTENCIALIDADE DANOSA.
DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE CANDIDATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Com a finalidade de preservar o equilíbrio da disputa entre os candidatos participantes do pleito, veda-se
qualquer tipo de propaganda eleitoral, seja direta ou indireta, que se antecipe àdata legalmente prevista para o seu
início.
2. A utilização de programa jornalístico de uma concessionária de rádio para a divulgação de criticas severas,
diretas e nominais ao então Governador, notório candidato áreeleição, ultrapassa o limite da mera divulgação de
noticias, constituindo-se em desvirtuamento de finalidade e consubstanciando-se em propaganda eleitoral
antecipada negativa, restando evidenciada a realização de propaganda antecipada negativa, proibida pelo teor do
artigo 36 da lei 9.504/97.
3. Manutenção da decisão democrática que aplicou multa no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 7379, ACÓRDÃO n 70/2014 de 05/06/2014, Relator(aqwe) JOSÉ DOS ANJOS,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 101, Data 09/06/2014, Página 03 ).
Acolhida a pretensão, dou por prejudicado o pedido de condenação do polo autor por litigância de má-fé fundada
na tese de ter incorrido o representante em lide temerária.
Quanto ao valor da multa devida, arbitro-o no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar
proporcional àgravidade da conduta perpetrada, esclarecendo, em correção do entendimento anteriormente
aplicado por este juízo, que a solidariedade em questão não implica na divisão da responsabilidade dos
condenados ao pagamento da multa fixada, mas no dever individual e paralelo de recolher o valor fixado,
conforme reiteradamente fixado pela jurisprudência do TSE, exemplo do AgR-REspe nº 6881, rel. Min. Henrique
Neves da Silva.
Postas as razões, julgo procedente a representação promovida, pondo fim ao processo com resolução de mérito,
para condenar os requeridos Alex Henrique Souza Ferreira e Rádio Capital FM ao pagamento de multa individual
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Corrija-se a autuação do feito, constando da capa dos autos o nome correto da pessoa jurídica demandada.
P.R.I.A.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
P.R.I.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600055-69.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600055-69.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DO DIRETORIO MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LETICIA SANTOS ANDRADE - SE12430
REPRESENTADO: JOZAILTO OLIVEIRA LIMA
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DECISÃO Vistos. Considerando ter sido o pedido de desistência apresentado antes de oferecida a resposta,
homologo o pedido de desistência e ponho termo àrepresentação na forma do art. 485, VIII, do CPC. Dê-se
ciência ao MPE acerca dos fatos noticiados na incial. P.R.I.A.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
Pablo Moreno Carvalho da Luz
Juiz Eleitoral
12ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600026-10.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600026-10.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO DE LAGARTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM MEDINA
GOMES - SE7400000-A
REQUERIDO: WILLAN DE FRANCA SILVA
Advogados do(a) REQUERIDO: RODRIGO CASTELLI - SE661, MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE
CARVALHO - SE2725
DESPACHO
Manifeste-se o Representante sobre a petição 4040462 no prazo de 2 (dois) dias.
Lagarto, 10 de setembro de 2020
Carolina Valadares Bitencourt
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600050-38.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600050-38.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTANTE: DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO MUNICIPAL DE LAGARTO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CAIQUE DE ALMEIDA VASCONCELOS - SE10244
REPRESENTADO: WILLAN DE FRANCA SILVA
DESPACHO
Intime-se o Representante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o conteúdo dos documentos
juntados pelo Representado (ID 3043039, 3043040 e 3043041).
Lagarto, 04 de agosto de 2020
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
JUÍZA ELEITORAL
PROCESSO 0600051-23.2020.6.25.0012
JUSTIÇA ELEITORAL 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600051-23.2020.6.25.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE LAGARTO SE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE6779
REPRESENTADO: WILLAN DE FRANCA SILVA
DECISÃO
Trata-se de impugnação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
LAGARTO/SE), com pedido de liminar inaudita altera pars, em face de WILLAN DE FRANCA SILVA / INSTITUTO
FRANCA DE PESQUISA E ASSESSORIA, tendo em vista a existência de incongruências na pesquisa registrada
no dia 20/07/2020, sob o n° SE-02567/2020, pleiteando-se, assim, a suspensão da divulgação, sob pena de
aplicação de multa diária.
Constato, no entanto, haver conexão entre a presente demanda e a Representação nº 060005038.2020.6.25.0012, protocolada e registrada em momento anterior no Pje, sendo imprescindível a reunião dos
processos a fim de se evitar decisões conflitantes, além de favorecer a economia processual.
Ressalto que o pedido de concessão de medida liminar para impedir a divulgação da pesquisa registrada sob n°
SE-02567/2020 fora objetivo de análise e deferimento na Representação acima apontada, restando, portanto,
prejudicado o pedido.
Ante o exposto, reconheço a conexão entre as Representações e, em consequência, determino a reunião dos
feitos, conforme previsto no art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, devendo ocorrer a tramitação na mais
antiga, qual seja, Rp 0600050-38.2020.6.25.0012.
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Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão, devendo ser encaminhada para o Representado cópia da
petição inicial e documentos anexos.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Promova-se a retificação da autuação do feito principal, fazendo incluir, no polo ativo da demanda, o Partido Social
Democrático –PSD.
Lagarto, 25 de julho de 2020
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
JUÍZA ELEITORAL
15ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600069-35.2020.6.25.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600069-35.2020.6.25.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
REQUERENTE: ERALDO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM MEDINA
GOMES - SE7400000-A
SENTENÇA
Processo 0600069-35.2020.6.25.0015
SENTENÇA
RELATÓRIO
Trata-se de pedido retroativo de filiação partidária proposto por ERALDO DOS SANTOS. Alega que se filiou ao
Partido Cidadania de Neópolis/SE, em 31 de março de 2020, mas que, por problemas no sistema FILIA, foi vítima
desta falha e não teve seu nome confirmado pelo sistema.
Pede assim que seja reconhecida a sua filiação a contar de 31/03/2020 no Partido Cidadania de Neópolis/SE.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se (movimento Num. 3897248).
O requerente encontra-se atualmente filiado ao PMN.
Éo relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
O processamento da lista de filiação deve observar o procedimento e prazos previstos na resolução n°
23.596/2019 do TSE. No que se refere a (in)disponibilidade do sistema, o art.4°, §5°, da referida resolução,
regulamenta da seguinte forma:
§5º O FILIA estará disponível vinte e quatro horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de
manutenção do sistema, que serão programados e divulgados com antecedência aos usuários, em área do
sistema criada para esse fim; e preferencialmente realizadas entre a zero hora do sábado e as vinte e duas horas
do domingo, ou no horário entre zero hora e seis horas nos demais dias da semana.
Observa-se, assim, que o sistema éprogramado para funcionar de forma ininterrupta e, quando em manutenção, o
usuário éinformado com antecedência. Além disso, no caso dos autos, não há documento que comprove que no
momento da alimentação da lista de filiado pelo respectivo partido houve falha no sistema que o impossibilitasse
de enviá-la a Justiça Eleitoral. Nesse aspecto, as telas acostadas pelo autor não indicam indisponibilidade do
sistema no processamento da filiação, mormente por ausência de prova de comunicação oficial nesse sentido.
Vale esclarecer que o requerente teve oportunidade de, por duas vezes, insurgir-se contra qualquer inconsistência
verificada no processo de filiação, já que, além da submissão de relações ordinárias de filiados até o fim do prazo
para entrega das relações dos filiados, o requerente poderia se valer das listas especiais, cujo prazo limite
encerrou-se 16 de junho de 2020 (Portaria 357/2020, TSE).
Écediço que, em caso de desídia ou má-fé, os prejudicados podem requerer ao Juízo que determine ao partido
regularização (Resolução 23.596/2019 do TSE, art. 11, §2o c/c art. 19, §2o, da Lei 9.096/95). No entanto, tal
pedido deve observar o cronograma da Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no caso, já que somente protocolado
em 21 de Agosto de 2020. Nesse sentido, decidiu o TRE-SE:
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DO NOME NA LISTA DE FILIADOS.
INDEFERIMENTO. LEI N° 9.504/97, ART. 19, §2°. MANIFESTAÇÃO DO FILIADO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.
CONFIGURAÇÃO.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. 1, Compete ao interessado manifestar-se, em prazo
razoável, pugnando pelo reconhecimento de filiação e pela inclusão em lista de filiados, respeitando o teor do §2'º
do artigo 19 da Lei n' 9.096/95, bem como o cronograma de processamento das listas de filiados.2. Constatada a
inércia do eleitor em regularizar a situação de sua filiação, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de
inclusão de seu nome no rol de filiados. 3. ,Recurso conhecido e, no mérito, improvido ( RE 42-37.2012.6.25.0030,
Relator José Alcides Vasconcelos Filho, 08/08/2012 ).
Por fim, a ficha de filiação não édocumento idôneo para comprovar a filiação no prazo legal, por se tratar de
documento produzido de forma unilateral.
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO
UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária
daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública".2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a comprovar o
ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes dos seis meses que antecedem o pleito.
Precedentes. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem suposta desídia do partido,
situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em sede extraordinária. 4.
Agravo regimental desprovido.(Recurso Especial Eleitoral nº 060114040, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)
Portanto, preliminarmente, intempestivo o presente requerimento, uma vez que somente protocolado em 21 de
Agosto de 2020. Já no mérito, o requerente não conseguiu comprovar a indisponibilidade do sistema que o
impossibilitasse de agir no prazo legal, muito menos, documentos com força probante de sua filiação.
DISPOSITIVO
Posto isso, indefiro o pedido de filiação ao Partido Cidadania de Neópolis/SE formulado por ERALDO DOS
SANTOS.
P.R.I.
Neópolis, 08 de setembro de 2020.
Horácio Gomes Carneiro Leão
Juiz Eleitoral –15ª ZE
PROCESSO 0600010-81.2019.6.25.0015
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600010-81.2019.6.25.0015
REPRESENTADO: JOSE GARDEL DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - OAB-SE/4485-A
ATO ORDINATÓRIO
Conforme já determinado no despacho ID n° 2855223, Intime-se a defesa do representado Jose Gardel Santos da
Silva para, no prazo de 02 dias, apresentar razões finais.
Neópolis/Se, 10/09/2020
JOSE CLECIO MACEDO MENESES
ANALISTA JUDICIÁRIO
18ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600036-36.2020.6.25.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE PORTO DA FOLHA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600036-36.2020.6.25.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE PORTO DA FOLHA SE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ELAINE CRISTINA CHAGAS PEREIRA - SE9358
REPRESENTADO: JOSE JULIO NUNES DE SANTANA GOMES
SENTENÇA
Cuida-se de REPRESENTAÇÃO deduzida pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –PSD em face da senhora
JOSÉ JÚLIO NUNES DE SANTANA GOMES em razão de suposta prática de atos tradutores de propaganda
eleitoral antecipada negativa.
Narra a peça vestibular que o Representado épré-candidato ao cargo de Prefeito do município de Porto da
Folha/SE nas eleições vindouras.
Neste sentido, na data de 23 de agosto de 2020, o Representado, durante entrevista ao programa radialístico local
“Porto da Folha em Foco”, teria veiculado locução contumeliosa em desprestígio ao senhor Miguel de Loureiro
quando indicou que haveria “mais de setenta processos já catalogados no nome do gestor municipal” –fl. 17.
Delineou-se em sede de Resposta que “nenhuma acusação foi lançada, mas apenas informações verídicas que
podem ser facilmente constatadas nos sites dos Tribunais do Estado de Sergipe” –fls. 07/12.
Parecer ministerial às fls. 03/4.
Suficiente relatório. Avança-se àfundamentação e decisão.
Sabido que a vigência da Emenda Constitucional n. 107/2020 imprimiu substanciais alterações quanto àdinâmica
das eleições vindouras em razão da postergação do calendário eleitoral.
Neste sentido, o art. 11, I, da Resolução n. 23.624/2020 (Dje 20.08.2020) anunciou como termo a quo para os atos
de propaganda eleitoral a data de 27 de setembro de 2020.
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Ressabido que a precisa delimitação quanto àdeflagração da propaganda eleitoral, ajustando-se termo inicial
idêntico para os Postulantes, pretende a salvaguarda da isonomia em relação àprática de atos ostensivos de
captura do sufrágio.
Não se descura, entretanto, que há necessária mobilização prévia de pré-candidaturas com o fito de se aferir,
inclusive, eventual viabilidade quanto àpretendida e iminente postulação ao eleitorado.
Referida trilha se insere no campo dos atos anteriores ao período de propaganda eleitoral e, “desde que não
envolvam pedido explícito de voto”, servem àveiculação da pretensa candidatura, àexaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e podem ser materializar por intermédio de diversos atos, “que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet”, conforme art. 3º, caput, da Resolução n. 23.610/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral c/c art. 36-A da Lei n. 9.504/97:
(...)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou
debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos
políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de
governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes
dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios
eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §4º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997.
§1º Évedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da
cobertura dos meios de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §1º).
§2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da précandidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observado o disposto no §4º
deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §2º).
§3º O disposto no §2º deste artigo não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão
(Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §3º).
(...). (negritos não constantes do original)
Avança-se.
Rememore-se que a jurisprudência eleitoralista empresta dicção ampliada ao tema atinente à“propaganda
eleitoral”, a qual também alberga atos desferidos com o fito de chamuscar candidaturas rivais, recebendo a pecha
de “propaganda eleitoral negativa”. Nesta trilha, verbis:
“[...] Propaganda eleitoral antecipada. Propaganda negativa. Multa. [...] 3. No mérito, o Tribunal a quo manteve a
condenação, mas reduziu o valor da multa imposta na sentença para R$ 5.000,00, tendo concluído pela
configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, por ter o representado veiculado em sua página
pessoal do Instagram notícias acerca da gestão do então pré–candidato àreeleição ao cargo de Governador do
Estado. 4. No termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: ‘A divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa
extemporânea’ [...] 5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem postada, destacou
que ‘mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes digam respeito às vicissitudes na gestão da saúde
pública durante o governo do candidato do recorrido (atual Governador do Estado e candidato àreeleição), não há
comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da saúde para a política, e há nítida comparação
entre gestões, o que ésuficiente para demonstrar o caráter eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda
eleitoral antecipada negativa’ [...] Acresça–se que descabe potencializar somente o teor da mensagem veiculada,
a fim de afastar a propaganda eleitoral antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão recorrido.
[...]”
(Ac. de 17.9.2019 no AgR-REspe nº 060009906, rel. Min. Sergio Banhos)
Assim, compreende-se no bojo de manifestações rimadas com a “propaganda eleitoral negativa” aquelas que
imputem circunstâncias que, a despeito de não evidentemente desabonadoras, impliquem, no contexto em que
veiculados, potencial indução dos eleitores ao rechaço da pessoa implicada.
Pois bem.
Compulsando as peças que norteiam o petitório, visualizam-se circunstâncias suficientemente capazes de
corroborar a glosa jurisdicional com o fito de garantir a regularidade do exercício do sufrágio.

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 165

Aracaju, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Página 21

Isto porque a ilação imputada ao Representado segundo a qual o atual Prefeito do município de Porto da Folha/SE
tem “mais de setenta processos já catalogados” ostenta conteúdo semântico delimitado em razão da sentença
seguinte, qual seja: será que isso também não vai interferir na candidatura dele?
Descortina-se, portanto, evidente elemento subjetivo do Representado quanto àindução de estado de
“desconfiança pública” quanto àpessoa do pré-candidato, periclitando-se a honra objetiva com o fito de se
perturbar a regularidade do sufrágio.
Ante o exposto, há suficiência elementar quanto àcorroboração do pleito deduzido, conforme art. 243, IX, do
Código Eleitoral, c/c art. 22, X, da Resolução n. 23.610/2019-TSE, c/c art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97, pelo que
impositiva a PROCEDÊNCIA do pedido e cominação de multa no quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a
cargo do Representado, conforme apuração respeitante àgravidade das ilações sob comento.
Intimações necessárias.
Após o trânsito, certifique-se.
Cumpra-se.
Porto da Folha, datado e assinado digitalmente.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
Juíza Eleitoral - 18ª ZE/SE
23ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 670/2020 - SEI/TRE-SE - 0909480
Estabelece, no âmbito da 23ª Zona Eleitoral, a proibição do consumo em local público, fornecimento e
comercialização de bebidas alcoólicas, nas Eleições Municipais de 2020.
A Exma. Sra. Ana Maria Andrade Freiman Barrozo, Juíza Eleitoral da 23ª Zona, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da paz, da tranquilidade e da ordem pública, durante a
realização das ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, com previsão de realização em 15/11/2020 (Primeiro Turno).
CONSIDERANDO o PODER DE POLÍCIA, previsto no art. 35, XVII do Código Eleitoral, que confere ao Juiz
Eleitoral a possibilidade de tomar todas as providências ao seu alcance, para evitar os atos viciosos das eleições;
CONSIDERANDO que as estatísticas criminais desta Comarca evidenciam que os atos de agressão, lesões
corporais, tentativas de homicídios e homicídios consumados, assim como a ocorrência de acidentes de trânsito,
no âmbito do Município de Tobias Barreto-SE, têm, em sua maioria, como elemento motivador, o consumo abusivo
de bebidas alcoólicas,
RESOLVE:
Art. 1º. PROIBIR, sob qualquer hipótese, no período compreendido entre 22h00, do dia 14/11/2020 (sábado), até
as 20h00, do dia 15/11/2020 (domingo), a venda ou fornecimento, a qualquer título, de bebidas alcoólicas, por
qualquer estabelecimento comercial ou social, pessoas jurídicas de qualquer natureza e pessoas físicas.
Art. 2º. PROIBIR, sob qualquer hipótese, o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, trailers, clubes,
calçadas, praças e em quaisquer locais abertos ao público, no período e horários estabelecidos no artigo 1º.
Parágrafo único. Equipara-se àatividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino,
abrangendo, também, o realizado por ambulantes e o desenvolvido em residência.
Art.3º. Os proprietários e gerentes dos estabelecimentos mencionados no art. 1º e em seu parágrafo único, e no
art. 2º, todos desta Portaria, ficam obrigados a afixar, em local de fácil visualização, cópia da presente Portaria, de
modo a divulgar, ainda, o teor do art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ora reproduzido, in
verbis:
Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou
a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica:
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.
Art.4º. Os infratores ao disposto nesta Portaria estarão sujeitos às penas do art. 347, do Código Eleitoral (Crime de
Desobediência), e do art. 243, do ECA, sem prejuízo da apreensão dos objetos ou fechamento/interdição do
estabelecimento comercial ou social.
Art.5º. Publique-se a presente Portaria, no átrio do Fórum Eleitoral, promovendo a entrega de cópia reprográfica às
Coligações/Partidos Políticos participantes das Eleições do ano de 2020 e aos proprietários e gerentes dos
estabelecimentos comerciais e sociais, localizados nas zonas urbana e rural, mediante recibo, fornecendo cópias,
também, ao Comandante do 11º BPM/SE e ao Delegado de Polícia Civil deste Município, para fins de fiscalização.
Art. 6º. Esta Portaria, editada em caráter complementar àlegislação pertinente, entra em vigor na data de sua
publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Tobias Barreto-SE, aos 08 (Oito) dias do mês de setembro de 2020.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO, Juiz Eleitoral, em
09/09/2020, às 20:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 671/2020 - SEI/TRE-SE - 0909562
Estabelece, no âmbito da 23ª Zona Eleitoral, a proibição do exercício do comércio ambulante como do
funcionamento ou da instalação de barracas, quiosques ou equipamentos congêneres destinados ao comércio de
alimentos ou outros produtos, a uma distância inferior a 50 m (cinquenta metros) dos prédios em que se
encontrem em funcionamento, locais de votação ou que estejam a serviço da Justiça Eleitoral, nas Eleições
Municipais de 2020.
A Exma. Sra. Ana Maria Andrade Freiman Barrozo, Juíza Eleitoral da 23ª Zona, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da paz, da tranquilidade e da ordem pública, durante a
realização das ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, a realizar-se no dia 15/11/2020 (Primeiro Turno).
CONSIDERANDO O PODER DE POLÍCIA, previsto no art. 35, XVII do Código Eleitoral, que confere ao Juiz
Eleitoral a possibilidade de tomar todas as providências ao seu alcance, para evitar os atos viciosos das eleições;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações de pessoas nas proximidades dos locais de votação, em
circunstância de potencial configuração do delito a que alude o art. 302 do Código Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1.º PROIBIR, sob qualquer hipótese, no período compreendido entre 6h00 e às 19h00 do dia 15/11/2020
(domingo), o funcionamento ou a instalação de barracas quiosques ou equipamentos congêneres destinados ao
comércio de alimentos ou outros produtos, a uma distância inferior a 50 m (cinquenta metros) dos prédios em que
se encontrem em funcionamento, locais de votação ou que estejam a serviço da Justiça Eleitoral.
Parágrafo único. Fica também proibido o exercício do comércio ambulante sem a observância da distância mínima
de 50 m (cinquenta metros) dos prédios em que se se encontrem em funcionamento, locais de votação ou que
estejam a serviço da Justiça Eleitoral.
Art. 2º Os infratores ao disposto nesta Portaria estarão sujeitos às penas do art. 347, do Código Eleitoral (Crime de
Desobediência).
Art. 3º Publique-se a presente Portaria, no átrio do Fórum Eleitoral promovendo a entrega de cópia reprográfica às
Coligações/Partidos Políticos participantes das Eleições do ano de 2020, fornecendo-se cópias, também, ao
Comandante do 11° BPM/SE e ao Delegado de Polícia Civil deste Município, para fins de fiscalização.
Art. 4.° Esta Portaria, editada em caráter complementar àlegislação pertinente, entra em vigor na data de sua
publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Tobias Barreto-SE, 08 de Setembro de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO, Juiz Eleitoral, em
09/09/2020, às 20:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600054-42.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600054-42.2020.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTANTE: ADILSON DE JESUS SANTOS, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE TOBIAS BARRETO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888 Advogado do(a)
REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888
REPRESENTADO: RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR
DECISÃO
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta por ADILSON DE JESUS
SANTOS e pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, com pedido liminar, em face
de RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR.
Segundo os representantes, em desacordo com disposições contidas no art. 36 e seguintes, da Lei n.º 9.504/97,
que disciplinam a propaganda eleitoral, o demandado praticou ato de propaganda eleitoral antecipada negativa em
desfavor de ADILSON DE JESUS SANTOS, popularmente conhecido como ‘’DILSON DE AGRIPINO’’, aduzindo,
em síntese, que:
a) o representado exerce o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno do Governo Municipal, conforme
documento comprobatório (ID 4058146);
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b) no dia 10/09/2020, no contexto de referência às eleições municipais, divulgou postagem absurdamente
ameaçadora e difamatória com a nítida intenção de realizar propaganda negativa em face do representante
DILSON DE AGRIPINO;
c) o conteúdo das imagens baseia-se em dar motivos (persuadir) ao público para não votar, relacionando o
opositora àmales –ao tempo em que tenta vincular a imagem de DILSON, com algo que será divulgado de forma
negativa, uma espécie de ‘‘revelação bombástica’’;
d) houve violação ao preceituado no art. 36 c/c art. 57-A, da Lei 9.504/97.
Por fim, os representantes pediram o deferimento do pedido liminar, determinando a retirada/exclusão da
publicação impugnada na rede social ‘‘Facebook’’, além de solicitar a esta o conteúdo da URL que foi excluído.
Éo breve relatório. Passo a DECIDIR:
A Lei das Eleições (Lei 9.504/97) autoriza a propaganda eleitoral a partir de 15 de agosto do ano eleitoral,
conforme depreende-se do art. 30 daquela legislação. Nesse ano de 2020, devido àPandemia do COVID-19, a
propaganda só será permitida a partir do dia 27 de setembro, conforme Emenda Constitucional 107/2020. Se feita
fora desse período, qualifica-se como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente a responsabilização e
sanção. A publicidade em apreço, segundo José Jairo Gomes, caracteriza-se pela atração ou captação antecipada
de votos, o que pode ferir a igualdade de oportunidades ou a paridade de armas entre os candidatos, o que
desequilibra as campanhas.
Éimportante registrar que, com o advento das Leis n.º 13.165/2015 e 13.488/2017, que alteraram o art. 36-A, da
Lei n.º 9.504/97, a disciplina legal em torno dos atos que, até então, constituíam propaganda eleitoral antecipada,
sofreu substancial modificação, em razão da redução de suas hipóteses configuradoras.
Édizer, o legislador caminhou no sentido de conferir caráter de licitude a antigas práticas que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral pacificamente considerava como propaganda antecipada, de modo a não ser mais
adequado aplicar entendimentos anteriores a 2015, aos feitos iniciados após o referido ano.
A Corte Eleitoral, antes das mencionadas inovações legislativas, fixava, como elementos definidores da
propaganda eleitoral extemporânea, a afirmação de candidatura postulada, veiculação de ações políticas a serem
implementadas, bem como a invocação de motivos que distinguisse o candidato, por se considerar o mais apto,
dos demais concorrentes.
No entanto, infere-se que o novo regramento, surgido a partir de 2015, conferiu maior prevalência àliberdade de
expressão, autorizando, assim, a antecipação do debate em busca de uma compreensão mais sólida, pela
sociedade, das questões de conteúdo político e eleitoral, inaugurando, com isso, uma nova fase dentro do
processo eleitoral, classificada, expressamente, pelos doutrinadores, como regular etapa de pré-campanha.
Obviamente que, mesmo nessa nova sistemática, há de se reconhecer limites aos chamados atos de précampanha, a fim de que não haja ofensa ao princípio da isonomia. Deste modo, buscando conferir maior amplitude
ao direito constitucional àliberdade de expressão, restou fixando, no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que “A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente
épassível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos”.
Garantiu-se, ainda, que a referida liberdade de manifestação pode ocorrer antes da data a partir da qual
épermitida a propaganda eleitoral, autorizando-se, também, a veiculação de mensagem crítica a partido político ou
a candidato. Éo que se depreende do art. 27, §2º, da aludida Resolução:
‘’(…) §2º O disposto no §1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no
caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate
político e democrático. (…)’’
O art. 28, §6º, do mesmo diploma normativo, reforça a ideia trazida pelo dispositivo acima, no sentido da licitude
de manifestação de pessoas naturais, na internet, mesmo que possua conteúdo crítico a candidato. Vejamos:
‘’(...)§6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob
a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do
inciso IV, desde que observados os limites estabelecidos no §1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante
do §2º deste artigo.’’
O caput, do art. 36-A, da Lei das Eleições, de forma bastante clara, já fixa balizas, definindo condutas que não
configuram propaganda antecipada. Vejamos:
‘’Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (…)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais (...)’’
De início, cabe ressaltar que, neste momento processual, de cognição sumária, compete ao julgador coibir,
essencialmente, a prática de abusos flagrantemente detectados, deixando a análise mais aprofundada para um
momento posterior.
Passo a analisar o conteúdo da publicação juntada pelos Representantes. Vejamos:
(Publicação no Facebook do dia 10/09/2020)
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Trata-se de uma caricatura feita pelo representado em que éinserida uma silhueta de um homem, que
aparentemente se trata do representante DILSON DE AGRIPINO, com o seguinte texto:
‘‘Depois de anos de análises de documentos. Chegou o laudo final. Garanto uma coisa, essa éde deixar os
cabelos arrepiados e de dar revolta. Muita gente vai se surpreender. #aguardem
Verifico, em apertada síntese, que o representado posicionou-se criticamente acerca de supostas notícias que não
foram reveladas, notadamente inseridas nos limites da livre manifestação do pensamento ou da liberdade de
expressão. Nesse sentido, a critica dirigida a detentores de função pública, ainda que ácida, merece proteção no
Estado Democrático de Direito, pois, ela émecanismo de debate e informações reveladoras para o público, que,
aliás, éo maior interessado e o que possui maior aptidão para avaliá-la. Ademais, não vislumbro pedido explícito
de voto, menção àpretensa candidatura ou exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Além disso, não
há publicação difamatória que ofendesse a honra de algum pré-candidato. O que, ao menos em análise
perfunctória, não verifico caracterização de propaganda antecipada.
Acerca do pedido de expedição de medida liminar, que na hipótese corresponde a tutela provisória de natureza
cautelar, este requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 CPC, aqui aplicados de forma
subsidiária. Em outros termos, exige-se a demonstração dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.” Assim, ao menos num juízo sumário, não há
elementos que autorizem o acolhimento do pleito de expedição de medida liminar.
Diante do aduzido, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de expedição de medida liminar.
Quanto ao pedido da intimação da rede social ‘‘Facebook’’ para que revele o conteúdo da caricatura que foi
apagada, verifico que, ainda que fosse disponibilizado, não restaria caracterizada, em sede de cognição sumária,
a propaganda antecipada. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido.
Determino a notificação dos Representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 2 (dois) dias, nos
termos do art. 18 da Resolução TSE nº 26.608/19.
Publique-se no DJE.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Tobias Barreto, datado e assinado eletronicamente.
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO
JUÍZA ELEITORAL
PROCESSO 0600043-13.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600043-13.2020.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTANTE: ADILSON DE JESUS SANTOS, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE TOBIAS BARRETO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888 Advogado do(a)
REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888
REPRESENTADO: DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA, MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO, FM TOBIAS
BARRETO ALMEIDA REIS LTDA
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE5325 Advogado
do(a) REPRESENTADO: PABLO FORLAN OLIVEIRA SILVA - SE7026 Advogado do(a) REPRESENTADO:
DOUGLAS ALESSANDRO FARIA DE ANDRADE - SE2438
DESPACHO
R. Hoje.
Considerando o que dispõe o art. 22, V, da Lei Complementar 64/90, intimem-se as partes para se manifestarem
caso desejem produzir prova em audiência, no prazo de 5 (cinco) dias.
Autorizo a juntada do arquivo contendo àíntegra do Programa Luandê Notícias do dia 12.08.2020 de modo físico
diretamente àSecretaria Eleitoral pelo representante do Município de Tobias Barreto, no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Tobias Barreto, datado e assinado eletronicamente.
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600044-95.2020.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600044-95.2020.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
REPRESENTANTE: ADILSON DE JESUS SANTOS, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE TOBIAS BARRETO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888 Advogado do(a)
REPRESENTANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE - SE6888
REPRESENTADO: DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE5325
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DESPACHO
R. Hoje.
Considerando o que dispõe o art. 22, V, da Lei Complementar 64/90, intimem-se as partes para se manifestarem
caso desejem produzir prova em audiência, arrolando as testemunhas se assim o entender, no prazo de 5 (cinco)
dias.
Cumpra-se.
Tobias Barreto, datado e assinado eletronicamente.
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO
Juíza Eleitoral
27ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600064-74.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600064-74.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: PAULO ERNANI DE MENEZES - SE1686-A, JAIRO HENRIQUE
CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A
REPRESENTADO: MARCIO COSTA MACEDO
Advogado do(a) REPRESENTADO: BRENO BERGSON SANTOS - SE4403
Vistos etc.
Edvaldo Nogueira Filho consigna que Márcio Costa Macedo, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, desde
4/6/2020, vem utilizando as redes sociais com postagens que o desqualificam como atual gestor municipal.
Menciona quinze postagens do tipo. Pede a imediata retirada dessas postagens e que o requerido se abstenha de
usar subterfúgio com o escopo de burlar a decisão judicial. Pede, alfim, que a reclamação seja procedente com
aplicação da multa antevista no art. 36 §3º da Lei 9.504/97.
Anexou procuração e documentos.
Liminar concedida em 19 de agosto de 2020.
O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, em 21/8/2020, comunicou o cumprimento da liminar.
O reclamante noticia que, das dezesseis postagens arroladas na exordial, duas continuam em atividade.
Em 15/8/2020, o promovido em resposta faz a observação de que propaganda antecipada negativa éa causa de
pedir, no entanto, este juízo concedeu liminar com fundamento em causa diversa da arguida. No passo seguinte,
anota que não houve o pedido explícito de voto, como previsto no art. 36-A da Lei 9.504/97, para a caracterização
de propaganda antecipada. Ressalta que a liberdade de pensamento éum direito fundamental, com primazia sobre
os demais direitos. Firma consideração pela descaracterização de propaganda antecipada negativa. Espera a
improcedência da reclamação.
Anexou procuração.
Twitter Brasil Rede de Informação Ltda prestou os esclarecimentos anexos em 27/8/2020 e comunicou que a
remoção determinada se encontra indisponível.
Procuração.
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda volta a informar que cumpriu integralmente a decisão.
O promotor eleitoral, sem vislumbrar ofensa capaz de justificar a excepcional aplicação de instrumentos
limitadores da liberdade de expressão, opina pena improcedência da inicial.
Relatado.
Decido.
Assinala-se, inicialmente, que, mesmo adstrito àcausa e ao pedido, o julgador, desde que nos limites
estabelecidos na vestibular, pode, como aplicador da lei, utilizar fundamentos não declinados pelas partes. No
caso dos autos, o requerente buscava amparo judicial contra propaganda antecipada negativa. Este juízo, mesmo
reconhecendo a liberdade de expressão, deferiu a medida, com a observação de que o emprego da sigla “PT”
identificava o cunho de propaganda eleitoral extemporânea. Não houve, por conseguinte, o desacerto concebido
pelo contestante, até porque o julgamento não excedeu os contornos da inicial.
Verifica-se no mais, que o reclamante traz a juízo inconformismo com quinze postagens do requerido nas redes
sociais, cujo objetivo éinfundir conceitos negativos àsua administração como Prefeito Municipal. Anota que essas
postagens o desqualifica e sugere que o reclamante não tem qualidades morais, técnicas e aptidão para a
investidura no cargo. Anexa cópia dessas postagens cujos conteúdos desabonadores aparecem nas palavras:
Desgoverno, A gestão de Edvaldo édesumana, não dá pra contar com Edvaldo (…) e mais outras do tipo. Todas
com a marca: Aracaju # Pt # MarcioMacedo.
Já étempo de se assimilar que os princípios constitucionais consagram o bem-estar geral. Eles existem para a
contemporização harmoniosa, de sorte que um não pode prevalecer sobre o outro e sim para entrarem na
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coexistência de melhor proveito. E como todos reclamam responsabilidade, a liberdade de expressão não significa
direito a dizer 'o quem bem quer e quando quer'. Ela élimitada, em uma primeira linha, ao interesse social; quem a
utiliza não pode simplesmente fazer afirmações desacompanhadas de fatos e suas respectivas apurações. E
esses cuidados ficam ainda maiores, quando as afirmações se distanciam da realidade, ferem o contraditório, a
igualdade, os bons conceitos, a honra e a dignidade das pessoas; todo bom comunicador sabe que nenhuma
notícia será divulgada sem a prévia manifestação dos envolvidos, sem as razões do estado das coisas…
Exercitar um dos princípios, sem atentar para a importância dos outros, éconsagrar o voluntarismo, o capricho, a
injustiça e a desordem. Por isso o direito, que assegura a liberdade de expressão, espera e impõe que o
favorecido respeite os iguais direitos do outro. Não pode um favorecido (pré-candidato) sair por aí lançando
defeitos nos futuros concorrentes, sem respeitar, sequer, o contraditório ou ouvir as razões da situação tida por
defeituosa.
Exatamente, para prestigiar e harmonizar esses princípios, sobretudo o da igualdade e o da lealdade, a lei eleitoral
fixou o dia 27 vindouro para início da propaganda eleitoral. Antes disso, o pré-candidato pode se anunciar, ou
melhor, se fazer conhecer, divulgando suas qualidades pessoais. Não pode éusar dessa oportunidade para
apontar defeito nos outros concorrentes: se o faz, entra no conceito de propaganda negativa irregular,
sabidamente proibida pela legislação.
Em relação ao pleito que se avizinha, os pré-candidatos costumam usar a justificativa de que não fez pedido
explícito de voto. Acontece que o espírito da lei precisa ser alcançado; se a finalidade do sistema eleitoral
éassegurar a isonomia entre os candidatos, qualquer antecipada manifestação que tenha cunho de campanha, ou
melhor, que tenha o antecipado objetivo de influir nas preferências do eleitor, deve ser coibida e reservada para o
momento legal já definido.
No caso dos autos, o reclamado, manifesto pré-candidato a Prefeito do Município, não usou a lei para exaltar suas
qualidades pessoais. Pelo contrário. Usou essa oportunidade da lei para sair na frente, desqualificando o futuro
concorrente, que exatamente por respeitar a lei, não pode debater.
Melhor observação faria Rodrigo Moreira, em artigo lançado no portal do TSE, quando assinala que “sempre que a
divulgação tiver conteúdo com conotação de campanha eleitoral, ela será irregular, ainda que dentro dos
permissivos”.
O pré-candidato, com desqualificação da administração do atual prefeito, também pré-candidato, não revela outra
intenção, a não a de se adiantar em convencer o eleitor de que será melhor que o reclamante.
Firmado nessas razões, julgo a reclamação procedente para confirmar a liminar concedida e condenar o
reclamado àmulta prevista no art. 36 §3º da Lei 9.504/97. Atento àgravidade da infração (quinze postagens com
propaganda negativa), fixo o valor da multa em oito mil reais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Aracaju, 10 de setembro de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 23a Zona Eleitoral.
PROCESSO 0600081-13.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600081-13.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: DANIELLE GARCIA ALVES, CIDADANIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA
SILVA JUNIOR - SE5060 Advogados do(a) REPRESENTANTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060
REPRESENTADO: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
D E C I S ÃO
O Partido Cidadania (Diretório Municipal de Aracaju/Se) e Danielle Garcia Alves denunciam que Edvaldo Nogueira
Filho, Pré-candidato àreeleição em Aracaju/Se, em 10 do corrente, divulgou propaganda eleitoral
irregular/antecipada, com acintoso pedido explícito de voto, sabidamente vetado pela legislação. Transcrevem o
conteúdo da publicado em vídeo, nesta data. Concebem a presença de: caráter eleitoral da propaganda; utilização
de meio vedado no período eleitoral (propaganda institucional); violação da igualdade entre os pré-candidatos,
pois somente o representado pede publicar realizações de sua gestão; pedido explícito de voto, consubstanciado
em palavra mágica. Alinham comentários em reforço. Pedem a imediata suspensão/retirada dessa postagem
irregular, disponível na URL que indicam. Esperam a procedência da representação e a condenação do reclamado
às sanções do art. 36 §3º da Lei 9.504/97.
Anexam propaganda e vídeo.
Decido,
Trata-se de vídeo com o seguinte conteúdo: Legenda: “Pela vida. Pela cidade. Uma das coisas que me motiva
ésaber que o meu trabalho trouxe mais dignidade, mais saúde, mais infraestrutura, e se mostrou efetivo na
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melhoria de vida da população aracajuana. Eu continuarei trabalhando com ética e responsabilidade
#PelaVidaPelaCidade” Voz feminina: “Edvaldo, como não posso te abraçar, deixo anotado aqui o meu muito
obrigado. O kit merenda escolar chegou na hora certa. A gente já estava aperreado. Nossa família agradece.”Voz
masculina: “Cara, essa desinfecção que vocês estão fazendo na cidade fez toda a diferença. A gente percebe que
o ambiente está mais saudável. Valeu Edvaldo.”Voz feminina: “Meu amigo, poder sair daquela ocupação das
mangabeiras e ir para uma casa de verdade foi a coisa mais importante que aconteceu para mim e minha família.
Foram 5 (cinco) anos desofrimento. Do fundo do coração, muito obrigada.” Voz masculina: “Prefeito, seu trabalho
salvou minha vida. Graças a esse hospital de campanha e as pessoas maravilhosas que trabalham nele, estou
curado da COVID, viva a vida!” Voz feminina: “No momento em que a gente mais precisava, você cuidou da vida.
Enfrentou o coronavírus e protegeu nossa gente. Isso vale mil governos. A, o ginásio aqui do bairro ficou show,
você éo cara!” Edvaldo Nogueira: “Isso étrabalho. Pela vida, pela cidade.”
O art. 77 da 9.504/97 preceitua ser proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o
pleito, a inauguração de obras públicas. A finalidade óbvia dessa normatização éimpedir que a inauguração ou
obra pública seja utilizada em favor do candidato. Chego ao entendimento que a postagem supra malfere os
objetivos dessa lei.
Por outro norte, cabe assinalar que a mesma legislação eleitoral, para assegurar a isonomia entre os candidatos,
fixou o dia 27 vindouro para início da propaganda eleitoral. Ante dessa data, os pretensos candidatos, com fito de
se tornarem conhecidos, podem divulgar as qualidades pessoais, pedirem apoio político, indicarem partido; mas
não podem explicitamente pedir voto. Por conta da expressão “pedido explícito de voto”, muitos pré-candidatos,
com interpretação restrita, forçam praticamente a antecipação da campanha, não digo com pedido, mas gestos
explícitos do pedido de voto.
Acontece que o espírito da lei precisa ser alcançado; se a finalidade do sistema eleitoral éassegurar a isonomia
entre os candidatos, qualquer antecipada manifestação que tenha cunho de campanha, ou melhor, que tenha o
antecipado objetivo de influir nas preferências do eleitor, deve ser coibida e reservada para o momento legal já
definido.
Pedido explícito, diria Nélio Silveira Dias Júnior, éo que ressai "claramente da forma, da técnica de comunicação
empregada, do conjunto de peça considerada e das circunstâncias em que o evento ocorre.” (Direito Eleitoral, 14a
ed. São Paulo, pág. 542). E, sobre propaganda irregular. diria Rodrigo Moreira, em artigo lançado no portal do
TSE, que éaquela cuja “divulgação tiver conteúdo com conotação de campanha eleitoral (...) ainda que dentro dos
permissivos”.
Éfirmado nessas razões que defiro a liminar solicitada para que a postagem seja retirada.
Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (-) até o limite de trinta dias.
Oficie-se.
Notifique-se para resposta em dois dias.
Com ou sem resposta, faça-se vista ao ME.
Aracaju, 10 de setembro de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
PROCESSO 0600008-75.2019.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600008-75.2019.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE
REU: MELQUIADES HONORATO, RAFAEL MENEGUESSO LIMA, EVILAZIO RIBEIRO DA CRUZ, LAIS KELLY
CONCEICAO SANTOS, JOSE VALDEVAN DE JESUS SANTOS, KARINA DOS SANTOS LIBERAL, JOAO
HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) REU: EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527,
MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767 Advogados do(a) REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - CE22715,
EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO - DF04935, RODRIGO CASTELLI - SE661, MARIANNE CAMARGO
MATIOTTI DANTAS - SE11538, JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE6076, AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO SE2365, GIVALDO CAMPOS DE JESUS - SE6701000-A, KLEBER ARAUJO VALENCA - SE2074, EVALDO
FERNANDES CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527, MARCIO CESAR FONTES SILVA SE2767 Advogados do(a) REU: ROBSON ROBERTO SOUTO SANTOS - SE11241, NOELI MARIA ROCHA RIOS
- SE11771, KLEBER ARAUJO VALENCA - SE2074, EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE423B, RODRIGO
TORRES CAMPOS - SE5527, MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767 Advogados do(a) REU: EVALDO
FERNANDES CAMPOS - SE423B, RODRIGO TORRES CAMPOS - SE5527, MARCIO CESAR FONTES SILVA SE2767
D E C I S ÃO
Evilázio Ribeiro da Cruz e João Henrique Alves dos Santos pedem, em 28/8/2020, a revogação de monitoramento
eletrônico ou, subsidiariamente, substituição por outra medida diversa da prisão cautelar, uma vez que decorrem
quatro meses sob a medida em foco, denotando-se desnecessidade.

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 165

Aracaju, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Página 28

O promotor eleitoral não enxerga justificativa àrevogação. Assinala que o monitoramento eletrônico foi imposto
como benefício aos réus, conforme decisão prolatada em 23 de outubro de 2019 pelo TRE/SE, nos autos do HC
0600271-91.2019.6.25.0000, que determinou a conversão da prisão cautelar em domiciliar, mediante a medida
sob enfoque.
Decido.
Os requerentes, com José Valdevan de Jesus Santos e Karina dos Santos Liberal, respondem pelos crimes dos
arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, c/c o 29 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013. As prisões preventivas
foram convertidas em domiciliares em 23/10/2019, com aplicação de monitoramento eletrônico. O processo ainda
não chegou àfase de instrução, pois o advogado constituído pelo primeiro réu não apresentou defesa prévia e a
nomeação de defensor dativo depende da intimação pessoal do referido acusado. A ré, Karina dos Santos Liberal,
por força de decisão anterior às condições fixadas no HC acima indicado, livrou-se do citado monitoramento.
Assim, em vista do alongado tempo e por não se demonstrar motivo para a persistência da medida, estendo o
benefício aos requerentes, mediante condições do art. 319 incisos I e IV do CPP, verbis:
“I –comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
IV –proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução.”
Caso essas medidas sejam descumpridas, a prisão preventiva será novamente decretada, na forma do art. 312
§único do CPP.
Forte nessas razões, defiro o requerimento anexado e REVOGO a medida cautelar expressa no art. 319 IX do
CPP, para que os requerentes retirem as tornozeleiras eletrônicas, mantendo-se as demais medidas, inclusive a
de comparecimento mensal ao juízo eleitoral da cidade onde residem para informarem e justificarem as atividades,
não podendo se ausentarem da respectiva Comarca por mais de oito dias sem autorização judicial; o
desatendimento das medidas impostas acarreta outras mais gravosas ou decretação de prisão preventiva, como
determina o art. 282 §4º da mesma legislação processual.
Pontuo que os réus deverão observar as demais medidas do decreto original.
Intimem-se para compareceram ao CEMEP e procederem a retirada das tornozeleiras eletrônicas.
Expeça-se carta precatória ao juízo eleitoral da cidade onde residem, com o intuito de fiscalização e cumprimento
das medidas impostas.
Comunique-se ao MPE.
Cumpra-se.
Aracaju, 11 de setembro de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
PROCESSO 0600052-60.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600052-60.2020.6.25.0027 / 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: PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO
Advogado do(a) REPRESENTADO: ITALO ANDRADE FERREIRA - SE12083
DESPACHO
Intime-se a recorrida 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, 09 de setembro de 2020.
José Pereira Neto
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600073-36.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600073-36.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: CIDADANIA, DANIELLE GARCIA ALVES
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060 Advogados do(a)
REPRESENTANTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR SE5060
REPRESENTADO: RODRIGO SANTANA VALADARES
Vistos etc.
O Partido Cidadania e Danielle Garcia Alves expressam que liminar concedida no mandado de segurança nº
0600236-97.2020.6.25.0000 suspendeu cumprimento de decisão antecipatória deste juízo. Acontece que, devido
àdecisão final deste juízo, o referido mandado de segurança perdeu o objeto e, consequentemente, a liminar
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acima referida foi cassada. Anotam que, como a sentença prolatada na representação não fixou prazo para o
cumprimento, o representado deveria cumpri-la imediatamente ou nas vinte e quatro horas seguintes. Assinalam
que o reclamado apagou o primeiro vídeo, mas na tentativa de burlar a decisão judicial, replicou-o com introdução,
mencionando inclusive a liminar do MS. Afixam print e indicam ao URL da nova publicação. Pedem que o
Facebook promova imediata retirada e, pelo descumprimento da decisão, pedem a multa no montante de três mil
reais.
Requerimento instruído com fotocópia da decisão final no mandado de segurança; da liminar que fora concedida
por este juízo; liminar concedida no mandado de segurança; e, sentença definitiva deste juízo.
Decido.
Confere-se que juízo, em 6 de julho de 2020, determinou a retirada da postagem identificada em vídeo. A decisão
foi cumprida, mas o reclamado, ancorado em liminar concedida em mandado de segurança, republicou-a, com
introdução de que obtive liminar e, com a agravante de que a representante, candidata do senador da mordaça,
queria impedir a verdade.
Os reclamantes tentaram remover essas ofensas, inclusive com a ponderação de que o reclamado havia agravado
a ofensa, mas este juízo indeferiu o pedido, por reconhecer a litispendência entre os processos, além de observar
que o reclamado se amparava em liminar da instância superior.
A representação objeto do mandado de segurança teve seguimento e foi julgada procedente. Por conta disso, o
relator do mandado da segurança reconheceu perda de objeto e cassou a mencionada liminar.
Firme no exposto, sobretudo na decisão prolatada na reclamação do processo n° 0600049-08.2020.6.25.0027,
defiro o requerimento sob apreço e determino a retirada da postagem acima identificada; fixo multa de mil reais
para eventual descumprimento, sem prejuízo das demais cominações previstas em lei.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Aracaju, 02 de setembro de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
PROCESSO 0600080-28.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600080-28.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: DANIELLE GARCIA ALVES, CIDADANIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA
SILVA JUNIOR - SE5060 Advogados do(a) REPRESENTANTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES SE7400000-A, JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060
REPRESENTADO: RODRIGO SANTANA VALADARES
D E C I S ÃO
O Partido Cidadania (Diretório Municipal de Aracaju/Se) e Danielle Garcia Alves denunciam Rodrigo Santana
Valadares, pré-candidato a prefeito de Aracaju/Se, em 09 do corrente, novamente veiculou propaganda antecipada
negativa nas redes sociais. Anotam que o reclamado já responde a dez processos do tipo; que a reincidência do
reclamado denota nível de desrespeito ao judiciário e àlegislação eleitoral. Apontam a URL onde a postagem se
encontra, com degravação do conteúdo. Fixam comentários. Pedem a suspensão/retirada dessa postagem
irregular; esperam a procedência da reclamação e a condenação do requerido às sanções da lei.
Anexam procurações e vídeos.
Decido.
O conteúdo da postagem éa seguinte: “Uma guerra vem sendo travada. Uma guerra no mundo, no Brasil, no
Nordeste, em Sergipe. Isso não éum teste, a tempestade está chegando. O gigante se levantou. Derrubamos o
monstro socialista em nosso país, mas o Nordeste ainda está tomado. Aracaju ainda está tomada. Esse monstro
assassinou, esse monstro roubou, esse mostro nos atrasou.Isso não éum teste e nós precisamos que você venha
lutar. Verdade. Força. Vitória. Eles não fazem ideia do que está vindo”.
A reclamante aparece em foto com Edvaldo Nogueira, Jackson Barreto, Belivaldo Chagas, Alessandro Vieira,
Eduardo Amorim, Pedrinho Valadares, sob a legenda: “a tempestade está chegando...”
Édifícil alcançar a intenção de obter ou tirar voto. Não houve pedido expresso. O reclamado expressou sua
maneira de ver ou interpretar o momento atual. Se isso representa boa ou má observação, não vem ao caso. Não
se percebe a conotação de campanha eleitoral; por isso, sem enxergar os requisitos necessários neste momento,
indefiro a liminar.
Notifique-se para que responda em dois dias.
Com ou sem resposta, faça-se vista ao MPE.
Aracaju, 10 de setembro de 2020.
José Pereira Neto.
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
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PROCESSO 0600053-45.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
PET-ADM (12562) Nº 0600053-45.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL - ARACAJU/SE
Advogado do(a) INTERESSADO: FERNANDO AUGUSTO ARIMATEIA FREITAS ROSA - SE11069
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento ID
3881880 no PET-ADM (12562) n. 0600053-45.2020.6.25.0027, nesta data.
ARACAJU, 10 de setembro de 2020.
Maria Isabel de Moura Santos
Chefe de Cartório da 27ª ZE/SE
29ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600039-55.2020.6.25.0029
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL - CARIRA/SE
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600039-55.2020.6.25.0029
Requerente: Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Carira
Advogada: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB/SE nº 9.358
A Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Carira ingressou, perante este Juízo
Eleitoral, requerendo a reconsideração da decisão que suspendeu o seu órgão municipal, a fim de que possa
nomear nova comissão provisória no referido município, em atenção àdecisão proferida na ADI 6032/DF.
Alega que, em decorrência da ausência de prestação de contas, houve a suspensão do Diretório Municipal do PTB
em Carira, o que estaria impossibilitando a formação de uma nova comissão provisória.
O Cartório Eleitoral juntou o documento ID 4094195, consistente na relação de membros da Comissão Provisória
Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Carira, extraída do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias (SGIP), desta Justiça Especializada, certificando que a vigência da referida agremiação
partidária expirou em 14/07/2018 assim como a de todos os seus membros (Certidão ID 4092993).
De fato, da relação de membros da Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em
Carira (documento ID 4094195), extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
verifica-se que a vigência, tanto do diretório municipal quanto do período de exercício de seus membros, expirou
em 14/07/2018, deduzindo-se a ausência de legitimidade ativa do Requerente para propositura da presente ação.
Assim sendo, com fundamento no Inciso VI do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, EXTINGO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, haja vista a ausência de legitimidade ativa do Requerente.
Publique-se.
Carira/SE, 11 de setembro de 2020.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PROCESSO 0600038-70.2020.6.25.0029
Poder Judiciário
Juízo da 29ª Zona Eleitoral - Carira/SE
Representação nº 0600038-70.2020.6.25.0029
Representante: Comissão Provisória Municipal do Democratas (DEM) em Pedra Mole/SE
Advogado: Leonardo da Cruz Costa Garcez - OAB/SE 13.346
Representado: José Augusto de Andrade
Vistos etc.
Intime-se o Representante a fim de, no prazo de 02 (dois) dias, emendar a petição inicial, sob pena de não
conhecimento, nos termos do artigo 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Carira/SE, 11 de setembro de 2020.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Sentença
REPRESENTAÇÃO (11541) 0600096-58.2020.6.25.0034 /034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
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REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: INALDO LUIS DA SILVA, LUIZ CARLOS FERREIRA, RENATO LIMA NOGUEIRA, #MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, TELEVISAO ATALAIA LTDA
DECISÃO
Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por suposta
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA em face de Inaldo Luís da Silva (CPF: 730.427.144-20), Prefeito deste
município e pré-candidato à reeleição; Luiz Carlos Ferreira (CPF: 163.053.024-72), Secretário de Comunicação
deste município e radialista; Renato Lima Nogueira (CPF: 01279510595), Secretário de Cultura do mesmo
município e radialista, aduzindo os seguinte:
"Conforme se constatou pelo MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL, os ora representados realizaram propaganda
eleitoral antecipada, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 36, caput, da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução TSE
nº 23.610/2019. Segundo se verificou, o primeiro representado, com o auxílio e assessoria do segundo e do
terceiro representados (profissionais de comunicação social), confundindo publicidade institucional e pessoal (precandidatura), divulgou, principalmente nos meses de janeiro a setembro de 2020, ações e obras desenvolvidas e a
desenvolver do município de Nossa Senhora do Socorro na Tv Atalaia e nas redes sociais (youtube, facebook e
instagram) relativas à administração e à pré-candidatura do primeiro demandado, com violação ao princípios da
impessoalidade, isonomia entre concorrentes ao pleito e com expressa violação à vedação de publicidade
institucional após 15/08/2020. Importante ressaltar que o segundo reclamado é o atual Secretário de Comunicação
do Município e substituiu o terceiro reclamado (atualmente Secretário de Cultura) nessa função em janeiro desse
ano. I - O Programa Socorro na TV Esse Programa, iniciado em setembro de 2019, é transmitido ao vivo na
televisão e, posteriormente, disponibilizado em canal do Youtube com o mesmo nome, contando atualmente com
39 episódios: Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCOw55FJScNR2euoQhD2JLdw/videos O referido
programa é apresentado na TV Atalaia pelo Jornalista Luiz Carlos Ferreira (segundo representado), como pode se
verificar na imagem abaixo do programa, disponibilizado em 21/02/2020 no Youtube, que vai ser utilizado como
exemplo desse padrão referido: Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IiqRAOu6t-g&t=1501s1 1 Disponível
em: https://1drv.ms/u/s!Akp8keUZdOuQgqU6-r8VcOHkTUU-9w?e=PIxNHo "
Após reproduzir as fotos das imagens nos autos, diz o Representante que 3 Na imagem acima é possível
identificar o logotipo da TV Atalaia e a identificação do segundo reclamado, sendo que em diversos outros
episódios no mesmo canal o mesmo se identifica como “jornalista”, deixando a visão que se trata de um programa
“imparcial” de TV aberta, replicado no Youtube, tratando de questões gerais sobre o município de Nossa Senhora
do Socorro. No entanto, o que se verifica na maioria desses episódios é que o programa foca na propaganda das
obras e serviços do município efetivadas pela atual gestão (propaganda institucional), mas com um outro detalhe,
a personalização de Padre Inaldo como o responsável por essas obras e serviços (na imagem referida está sendo
anunciada a cobertura do canal de drenagem do Conjunto jardim – 19min35s do vídeo anexado). Como exemplo
disso, que se repete por dezenas de episódios, verifica-se que, no programa citado, entre diversas obras do
“Padre Inaldo” referenciadas(outro exemplo, uma UPA aos 20min19s do vídeo), destaca-se uma situação grave: a
matéria (a partir de 20min33s) dá a impressão que as 1000 casas (que estão sendo construídas no programa
Minha Casa, Minha Vida da CEF, denominadas de Residencial Vila Formosa), estariam sendo feitas e entregues
pelo primeiro representado que vai salvar mil famílias de socorro da ausência de um teto. Nesse sentido,
destacam-se as seguintes frases retiradas do referido vídeo que é anexado aos autos virtuais2 : a) “[...] é neste
conjunto que nós estamos hoje apresentado o programa socorro na TV como faz diariamente o prefeito de Nossa
Senhora do Socorro padre Inaldo logo cedinho faz visitas às diversas obras que estão sendo realizadas pela sua
administração, a exemplo da construção de 1000 casas na sede do município [...] o prefeito cumprimentou os
trabalhadores, pediu explicações sobre o que está sendo feito no momento, cobrou celeridade e ali mesmo no
meio da rua falou sobre a sua alegria de realizar o sonho de milhares de pessoas [...]. (Segundo representado,
grifo nosso, 20min33s). b) “[...] além de trazer benefício para mil famílias de baixa renda que é o sonho da casa
própria aonde nós vamos ter na sede de nosso município mais aproximadamente 5000 pessoas morando, isso vai
ser o desenvolvimento imenso para nossa toda sede ainda que haja benefício de geração de emprego” (Padre In
ald o, grifo nosso, 21min59s). c) [...] visivelmente emocionado o prefeito Padre Inaldo falou da satisfação de
realizar o sonho de milhares de pessoas com o seu bem maior, a casa própria [...] (Segundo representado, grifo
nosso. 26min09s). d) [...] meu maior sonho é trazer benefício para Nossa Senhora do Socorro em geral, mas de
maneira especial para as pessoas mais humildes e aqui está a prova: mil casas para mil famílias de baixa renda
[...] É o maior sonho, a maior felicidade entendeu, porque além da gente sonhar a gente está concretizando."
Ainda assevera que, "na história de 2 Disponível em: https://1drv.ms/u/s!Akp8keUZdOuQgqU6-r8VcOHkTUU9w?e=PIxNHo.4, é o primeiro prefeito que traz mil casas para pessoas de baixa renda do nosso município. Nunca
aconteceu isso em Nossa Senhora do Socorro (Padre Inaldo, grifo nosso, 26min33s). e) O Prefeito Padre Inaldo
encerrou a visita agradecendo a acolhida por parte dos trabalhadores e feliz com a possibilidade que Deus lhe
proporcionou de realizar o sonho de tantos socorrenses na certeza de que muitas outras casas serão construídas
em breve [...] (segundo representado, 27min09s). As imagens abaixo, extraídas do referido vídeo ratificam esse
foco da matéria: de publicidade pessoal misturada com institucional do primeiro representado, para denotar que foi
Padre Inaldo quem fez e entregou as casas: II – Live Padre Inaldo Esse Programa, iniciado em maio de 2020, é
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transmitido ao vivo, todas as quartas, às 18h30min e, posteriormente, disponibilizado em canal do Youtube,
facebook e instagram com o mesmo nome (Padre Inaldo), contando atualmente com 16 episódios: Fontes:
https://www.youtube.com/channel/UCVzP4rjY3ToDCd8Og5Mjpcg/videos https://www.facebook.com/PadreInaldo
https://www.instagram.com/padreinaldo/ Importante destacar que só a conta referida do instagram contém 23200
seguidores e a do facebook, cerca de 9000 seguidores, para exemplificar o grande alcance das publicações
nessas redes sociais que ganham especial importância nessas eleições municipais de 2020 por conta da
pandemia."
Afirma que a referida live, conta, na maior parte de seus episódios, com a presença dos dois primeiros
representados, sendo que, segundo informações em uma das lives, por motivo de saúde, o segundo representado
foi substituído pelo terceiro representado (identifica-se também como radialista e Secretário de Cultura atual) que
passou a fazer a função de entrevistador nas lives dos dias 26/08/2020 e 02/09/20203 ). Da análise dessas lives,
verifica-se que se trata de uma mixagem de propaganda institucional do município (divulgação de serviços e obras
do município), mas atrelando pessoalmente ao entrevistado principal (primeiro representado) como responsável
por essas obras e ações e, em um segundo momento da live, trata-se de “política” e ai o Prefeito passa a ser
assumidamente o pré-candidato para expor seus projetos de campanha: 3 Disponível em:
https://1drv.ms/u/s!Akp8keUZdOuQgqU6-r8VcOHkTUU-9w?e=PIxNHo. 6 Observe-se que a propaganda
institucional está proibida desde o dia 15 de agosto de 2020, no entanto, há pelo menos 3 lives que foram
transmitidas após esse período com divulgação de ações e obras do município (dias 19/08/2020, 26/08/2020 e
02/09/2020, anexas4 ). Como exemplo dos conteúdos das referidas lives, propagado em quase todas, pode-se
citar: a) Live do dia 02/09/20205 : atuação do município em relação ao hospital de campanha, cobertura do canal
do Conjunto Jardim; 11 ambulâncias, reforma de escolas, obra do Novo Horizonte, entrega de 5 creches, 4
Disponível em: https://1drv.ms/u/s!Akp8keUZdOuQgqU6-r8VcOHkTUU-9w?e=PIxNHo. 5 Idem."
Na sua narrativa em série o promotor eleitoral, continua:: "primeira UPA de Socorro e sobre o primeiro
representado dizer que valeu à pena quando vai visitar as mil casas que serão entregues ou quando encontra uma
pessoa que foi sorteada e que vai ganhar a casa. E ainda fala sobre o apoio do Presidente do PC do B (Professor
Bitencourt) à pré-candidatura de padre Inaldo. b) Live do dia 27/05/20206 : primeira live, em que o segundo
representado afirma o objetivo da transmissão: “obrigação constitucional de prestar esclarecimentos” (segundo
representado, 5min15s), ou seja, propaganda institucional, mostrando os trabalhos que vêm sendo feitos em
Socorro. É apresentado o hospital de campanha, 7 creches, UPA, Postos de Saúdes e UBS, cobertura do canal do
Jardim (22min30s) e a “felicidade em entregar mil casas a mil famílias. Isso nunca aconteceu em Nossa Senhora
do Socorro” (primeiro representado, (22min12s). c) Live do dia 19/08/20207 : entre outras propagandas
institucionais/pessoais/eleitorais novamente o primeiro representado referindo-se as mil casas e informando que
“nossa programação é para entregar no mês de outubro”. Aos 27min10s, o segundo representado, reconhece a
pré-candidatura de Padre Inaldo e afirma que “"resguardando a lei eleitoral, não é proibido falar de política" [...]
"prefeito Padre Inaldo, como é que está a sua pré-candidatura a prefeito de Nossa Senhora do Socorro?".
Responde o primeiro representado, entre outras propostas e sobre a discussão de quem seria o vice e que tem um
projeto como pré-candidato de entregar mais 2000 casas, além das mil casas que devem ser entregues em
outubro."
Cita os artigos da a Lei 9504/97 que versam sobre a matéria e a jurisprudência firmada pelo TSE, e afirma que,
sobre, em situação similar, o "TSE tem se manifestado que para se caracterizar propaganda eleitoral
extemporânea deve-se primeiramente “determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa”, o que é indubitável no caso concreto e assumido pelos três primeiros representados."
Conclui: ", para a caracterização da propaganda antecipada, faz-se necessário a presença de três requisitos
alternativamente: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos” 9 . Outra
norma que deve ser referida no presente caso é o artigo 73, VI, “b” da Lei 9.504/1997, que denota a prática de
conduta vedada, consistente na divulgação de propaganda institucional após 15 de agosto de 2020: Art. 73. São
proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...] VI - nos três meses que antecedem o pleito: [...] b) com
exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral [...] Isso ocorreu nas lives Padre Inaldo posteriores a
15 de agosto deste ano (3 lives), estando caracterizada a utilização de uma forma proscrita.", e que representados
foram nomeados pelo Prefeito de Socorro (primeiro representado) como Secretários de Comunicação e Cultura
respectivamente, mas, no entanto, notoriamente vêm trabalhando de forma privada no “projeto de reeleição do
prefeito de Socorro” como sua missão principal. Nesse sentido, pode-se exemplificar os próprios vídeos
apresentados, com a presença dos 3 primeiros representados (sendo que o terceiro representado apenas
participou como radialista e Secretário de Cultura das duas últimas lives do “Padre Inaldo”) e a realização de
propaganda institucional vedada (o que implica a necessária presença do município no polo passivo, diante da sua
omissão em evitar isso e o uso pessoal da máquina pública). No programa Socorro na TV, a última representada
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realiza um programa de cunho político-eleitoral com roupagem de programa imparcial, inclusive permitindo que
seu jornalista, que comanda o programa e, posteriormente, Secretário de Comunicação e assessor de marketing
político dirija o programa, devendo ser responsabilizada também no presente caso. Nos vídeos analisados como
amostragem e praticamente em todos os episódios das duas séries (Socorro na TV e Live Padre Inaldo),
comprova-se exatamente isso: que o segundo e terceiro representados estão se valendo de sua função de
comunicadores sociais para fazer o marketing do projeto de reeleição do prefeito:
Assim, no seu entendimento, "resta caracterizado o conhecimento prévio de todos os representados na presente
representação, já que os próprios secretários de comunicação, nomeados pelo primeiro reclamado estavam, nas
séries Socorro na TV e Live Padre Inaldo conduzindo as entrevistas e confundindo ainda o público, que é o
prefeito e a publicidade MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Promotoria da 34ª Zona Eleitoral do Estado de
Sergipe Município de Nossa Senhora do Socorro 11 institucional e impessoal do município, com o privado, que é o
pré-candidato e com isso, obviamente, afetando a isonomia entre os pré-candidatos que concorrem ao pleito , de
forma que só por isso, já estariam atendidos os parâmetros jurisprudenciais atuais para se configurar propaganda
ilícita, incluindo abuso do Poder político.
Ao final, requereu:
1. A cessação imediata da propaganda ilícita, com a retirada do ar do Programa Socorro na TV e da Live Padre
Inaldo, além da remoção da visibilidade de todos os vídeos off line e imagens disponibilizados nas redes sociais
com a suspensão das referidas contas, além da proibição de replicação dessas contas ou utilização de contas já
existentes com a mesma finalidade pelos representados ou terceiros, independentemente do nome da conta ou da
rede social utilizada; 2. Que todas as imagens e vídeos, embora retirados do ar, fiquem disponíveis para consulta
pela Justiça Eleitoral posteriormente e partes, ainda mais considerando-se a possibilidade de ações posteriores
por estes fatos; 3. A suspensão da entrega das mil casas do Residencial Vila Formosa do Programa Minha Casa,
Minha Vida, permitindo-se que sejam entregues depois das eleições municipais de 2020, com arbitramento de
multa por casa entregue em descumprimento à determinação judicial, além de outras sanções cabíveis; 4. Citação
dos Representados, nos endereços acima
fornecidos, para, no prazo de 2 dias, querendo, apresentar defesa.
É o relatório. Decido.
Neste momento é imprescindível a análise da pretensão ministerial, sob o aspecto do perigo da demora e o direito
invocado pelo Representante, visto que estamos dentro do prazo das convenções partidárias, e o representado
Inaldo é notoriamente pré-candidato à reeleição no município, e os outros dois Representados continuam como
secretários do Município de Nossa Senhora do Socorro, não se olvidando que o processo eleitoral deve ser
norteado, dentre outros, pelo PRINCÍPIO DA ISONOMIA, notadamente quando o pretenso candidato à candidato
permanece no exercício do cargo de prefeito, consoante lhe faculta a Constituição Federal.
Registre-se, preliminarmente, que este magistrado já condenou os Representados Inaldo e Carlos Ferreira,
exatamente por entender que ambos descumpriram a Legislação eleitoral, reconhecendo que praticaram
propagando eleitoral extemporânea, consoante decisão já publicada neste Juízo Eleitoral, tendo agora sido
narrados outros fatos supostamente irregulares, em uma maior extensão, consoante descrição e imagens
colacionadas pelo Ministério Público em sua peça exordial.
Pois bem. Este signatário proferiu outra decisão, nos autos do processo PET-ADM (12562) Nº 060009136.2020.6.25.0034 /034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE, quando o município
manifestou a intenção de implementar uma suposta propaganda institucional, sendo oportuno a transcrição de
alguns trechos do decisum, que contempla parte da pretensão do Ministério Público, quando, dentro do Poder de
Polícia atribuído ao juiz eleitoral, FOI DETERMINADA A POSTERGAÇÃO DA ENTREGA DAS 1000 CASAS
PARA APÓS AS ELEIÇÕES, e ainda o magistrado de ofício fixou multa no caso de descumprimento.
Aliás, acerca da vedação de fixação de multa de ofício, com posicionamentos contrários de parte da doutrina, o
TSE editou a Súmula 18, com o seguinte enunciado: “Conquanto investido de poder de polícia, não tem o juiz
eleitoral par, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda
eleitoral em desacordo com a Lei 9.504/1997”.
Obviamente que este julgador fixou a multa de ofício, não em procedimento pelo ele instaurado, nem tampouco se
tratou de propaganda irregular, mas sobretudo quando primou pela preservação do princípio da isonomia, e, além
de indeferir pedido de divulgação de suposta propaganda institucional, determinou a postergação da entrega das
casas para o dia 16 de novembro, vale dizer um dia depois das eleições.
Dito isto, trago a colação trechos da citada decisão. Confira-se:
Cuida-se de petição apresentada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro, representado por seus
procuradores, com o escopo de obter autorização deste Juízo Eleitoral para manutenção de publicidade das
informações inerentes ao Programa Nossa Casa Socorro através do site “nossacasasocorro.com.br”, dando
continuidade à divulgação institucional do programa que iniciou em 2018.
Para fundamentar o pedido, a Municipalidade utiliza-se dos seguintes fundamentos, extraídos da inicial:
1 - "Considerando a urgente necessidade de manutenção do meio de divulgação de todo o trâmite do Programa
até a sua conclusão, ou seja, resultado final e entrega das Casas, que está previsto para o mês de outubro do
corrente ano, é que vem a Municipalidade requerer o que segue, cumprindo requisitos impostos nas tratativas de
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coleta de documentos e envio à Caixa Econômica Federal, a partir da publicação e divulgação de todas as
informações atinentes ao Programa".
2 - "Assim, resta caracterizada ser de suma importância, que a população tenha conhecimento do quantitativo de
cadastrados, através da aba “visualizar cadastro”, bem como impressão de inscrições e cadastros realizados e
demais documentos lá constantes."
3 - "Neste diapasão, diante do cenário de Pandemia do novo Coronavírus –tendo em vista a impossibilidade de
contato entre Poder Público e cidadão/beneficiário por meios físicos, dentre outras medidas de premente interesse
público de combate à pandemia, está a manutenção da ampla divulgação das publicações atinentes ao Programa
de Moradia já efetivado."
4 - "A publicidade dessas ações públicas não tem qualquer conteúdo eleitoral, veiculando apenas e
exclusivamente medidas de defesa, bem como salientar a importância de que os inscritos/cadastrados, tenham
acesso aos documentos, publicações dos resultados e listas, visto que fazem parte do processo de aquisição dos
imóveis, após análise minuciosa da Caixa Econômica Federal de todo o arcabouço documental, além de ser o
meio mais adequado de demonstração da lisura do processo pelo Ente Municipal e, para tanto, acosta último
resultado preliminar, publicado em 14 de agosto de 2020, bem como layout da página."
5 - "Torna-se imperioso que esse Digno Juízo Eleitoral reconheça o caso de grave e urgente necessidade pública
e conceda a autorização para que o Poder Público Municipal mantenha a divulgação e publicidade institucional de
todas as tratativas alusivas ao Programa Nossa Casa Socorro, dentro do trimestre que antecede o pleito,
reconhecendo o enquadramento da situação na ressalva do art. 73, VI, “b”, da Lei Federal nº 9.504/1997."
Pois bem. O art. 73, VI, b, da Lei 9504/98, ajuda a dirimir a questão versada, sendo oportuna a sua transcrição:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;[...].
Somada à normatização alhures transcrita, como bem asseverou o representante do Ministério Público Eleitoral, a
Emenda Constitucional 107, de 02 de julho de 2020, em seu art. 1º, § 3º, VIII, excepcionalmente, estatuiu que:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro
turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver observado o disposto no § 4º deste
artigo.[...]
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
[...]
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos
órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas
afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Como se constata das normas Constitucionais e infraconstitucionais acima transcritas, nos três meses anteriores
ao pleito é vedada a realização de publicidade institucional, ainda que não tenha caráter eleitoreiro e não traga
benefícios à candidatura específica, sobretudo porque, num contexto de uma eleição local, invariavelmente, podese malferir os princípios da isonomia eda pessoalidade.
As exceções a essa regra de vedação estão bem delimitadas no inciso VI, alínea b, do art. 73 da Lei 9.504/1997,
acrescidos, na atual situação pandêmica, da possibilidade de realização da propaganda para o enfrentamento à
COVID 19. Aliás, os dispositivos são de uma clareza solar.
Como é sabido, a emenda constitucional que possibilitou a reeleição para o executivo, também permitiu que o
chefe do executivo concorra, permanecendo no cargo, e desta forma, o legislador criou alguns mecanismos que
tem como finalidade precípua evitar o desequilíbrio no pleito, e manter hígido o princípio de paridade das armas,
não cabendo ao intérprete flexibilizar quando a norma é taxativa e tem o seu fundamento teleológico.
No caso em análise, não se nos afiguram presentes nenhuma das situações flexibilizadas pela norma, e, a toda
evidência, não obstante a importância do programa habitacional, não se constata, nas alegações do requerente, a
grave e urgente necessidade pública norteadoras da autorização para a veiculação de propaganda institucional em
período vedado legalmente. Se o julgador, nestas hipóteses, flexibilizasse, estaria promovendo inovação que
transborda o permissivo legal.
Acentue-se, por oportuno, que o adiamento das eleições postergou o termo inicial da vedação à propaganda
institucional por parte dos agentes públicos, e, se o Município não levou a efeito a promoção das ações afetas ao
programa de moradia “Nossa Casa Socorro” em período permitido, não pode, neste momento, querer autorização
da Justiça Eleitoral para fazê-lo, quando há vedação legal e não há motivação relevante para a permissão
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almejada, não se olvidando que o reconhecimento desta Justiça Especializada das situações que podem ensejar
propaganda institucional tem o limite na Lei e na Constituição Federal.
Verdadeiramente, a distribuição de moradia, nas vésperas das eleições não é prudente nem recomendável,
sobretudo porque está prevista para o mês de outubro deste ano, consoante está expresso neste pedido, e as
eleições realizar-se-ão em 15 de novembro de 2020, num único turno, em face do número de eleitores do
Município de Nossa Senhora do Socorro.
Aliás, considerando que o atual prefeito é pré-candidato à reeleição, sendo fato público e notória,o PRINCÍPIO DA
PREVENÇÃO deve entrar em cena, visto que eventual distribuição de moradia, neste contexto, ferirá o princípio
constitucional da isonomia, devendo ser repelido pela Justiça Eleitoral, máxime pelo Juiz Eleitoral, utilizando-se do
chamado Poder de Polícia.
Se até o momento as moradias não foram distribuídas, como justificar esta distribuição faltando pouco mais de 15
dias para o pleito, e ainda mais com um chefe do executivo correndo à reeleição no exercício do cargo? Não há
razão plausível para permitir sequer a distribuição. As pessoas, conforme afirmou a municipalidade, já estão
previamente cadastradas, e 15 ou 20 dias a mais em nada afetará os direitos dos beneficiados.
O direito à moradia é um direito constitucional, ostentando a condição de natureza fundamental, e não se pode
correr qualquer risco sob a forma pela qual pode ser utilizado, máxime porque o direito do cidadão representa um
dever do Estado, que tem que garantir moradia aos necessitados, sem favorecimentos ou contrapartidas, mesmo
que no campo imaginário.
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que, além de a Lei 9.504/97, a própria Emenda constitucional 107 permitem, por
exemplo, a promoção de ações que subsidiem, de qualquer forma, o combate ao COVID 19, orientando os
munícipes dentro de critérios técnicos e científicos, contudo, mesmo quando permitidas, a autoridade executiva
não pode fazer da propaganda institucional uma promoção pessoal, com flagrante ofensa ao princípio
constitucional da impessoalidade ou isonomia, como replicar a propaganda em site pessoais, nas redes sociais, ou
em contas de secretários municipais, etc, sob pena de ensejar até mesmo cassação do registro de candidatura ou
mandato, na forma da Lei 9504/97 ou Lei complementar 64/90.
Desta forma, amparado nos fundamentos supra delineados, indefiro a pretensão para manutenção de publicidade
das informações inerentes ao Programa Nossa Casa Socorro através do site “nossacasasocorro.com.br”, ante a
ausência de amparo legal, ressaltando que qualquer propaganda institucional deve obedecer aos requisitos e
parâmetros acima explicitados.
Tendo em vista, ainda, O PODER DE POLÍCIA, conferido ao juiz eleitoral, e amparado nos fundamentos acima
delineados, DETERMINO além da vedação da realização de qualquer PROPAGANDA sobre este programa de
moradias, TAMBÉM FICA PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO DESTAS CASAS pela municipalidade, ATÉ O DIA 16 DE
NOVEMBRO DE 2020, sob pena de o prefeito do município incorrer no pagamento de multa de R$ 50.000,00, por
CADA CASA DISTRIBUÍDA, além de outras cominações por eventual prática de abuso do poder econômico ou
político, ensejadora de cassação de registro e de diploma, tudo a ser apurado com a participação dos envolvidos e
principalmente do Ministério Público Eleitoral.”
Estes, na essência, foram os fundamentos da decisão que, consoante asseverado alhures, trata apenas de uma
parte desta representação.
Na situação versada, se confirmados os fatos concatenados pelo órgão ministerial, possui dimensão mais grave,
cujas narrativas, além de englobar, em tese, inúmeras situações com indícios de ilegalidades, também, envolvem
as 1000 casas que, na verdade, frise-se, não é um programa do GOVERNO MUNICIPAL nem foram por ele
construídas, e sim, refere-se a um programa do GOVERNO FEDERAL, dentro do chamado minha casa minha
vida, com recursos que passam pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e a única função do município de Nossa
Senhora do Socorro é viabilizar o cadastramento dos beneficiados, e, indubitavelmente, não se pode sobre ele
fazer propaganda, máxime, ainda, quando pode haver violação ao princípio da IMPESSOALIDADE, com reflexos
que atingem a PARIDADE DE ARMAS, como, aliás, está bem pontuado na decisão transcrita.
Por outro lado, não se pode dar uma moldura de matéria jornalística, em nenhum dos fatos descritos, quando, em
princípio, pela farta prova colacionada, cuidou-se, a priori, de uma verdadeira promoção pessoal do representado
Inaldo, comandada pelos outros dois representados que, apesar de serem jornalistas profissionais, são secretários
do município de Nossa Senhora do Socorro municipais e, a priori, beneficia exclusiva e pessoalmente o
representado Inaldo, sem qualquer caráter de PROPAGANDA INSTITUCIONAL, com veementes indícios de
propaganda extemporânea, potencializada pela utilização de um “PROGRAMA”, transmitido por UMA DAS
MAIORES EMISSORAS DE TV DO ESTADO, com a reprodução da “MATÉRIAS” nas REDES SOCIAIS
PRIVADAS DE TODOS OS REPRESENTADOS.
Portanto, tudo isso, em princípio, viola as normas da Lei 9504/97 que versam sobre o tema, e, ainda, a própria
Carta Magna, (fumus boni iuris) além de que sua eventual permanência poder comprometer a regularidade das
eleições, de forma concerta, não se olvidando a sua dimensão e extensão.(periculum in mora).
Destarte, presentes os requisitos legais, concedo a tutela pretendida e, em consequência:
1. A cessação imediata da propaganda ilícita, com a retirada do ar do Programa Socorro na TV e da Live Padre
Inaldo, além da remoção da visibilidade de todos os vídeos off line e imagens disponibilizados nas redes sociais
com a suspensão das referidas contas, além da proibição de replicação dessas contas ou utilização de contas já

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 165

Aracaju, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Página 36

existentes com a mesma finalidade pelos representados ou terceiros, independentemente do nome da conta ou da
rede social utilizada;
2. Que todas as imagens e vídeos, embora retirados do ar, fiquem disponíveis para consulta pela Justiça Eleitoral
e partes; 3. A RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A suspensão da entrega das mil casas do
Residencial Vila Formosa do Programa Minha Casa, Minha Vida, permitindo-se que sejam entregues depois das
eleições municipais de 2020, ou seja, a partir de 16.11.2020.
Quanto à multa, aproveito o enseja, e visando afastar a alegação( no processo 0600091-36.2020.6.25.0034), no
sentido de que não pode ser fixada de ofício pelo juiz eleitoral, ressalvado o entendimento deste magistrado, que
entende ser hipótese diversa, e considerando que nestes autos A MULTA ESTÁ SENDO REQUERIDA PELA
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e tendo em vista o grande reflexo que esta entrega pode causar no resultado
das eleições, pois afinal são mil residências, que beneficiam 5.000 ou seis mil pessoas, direta ou indiretamente,
defiro o pedido do Ministério Público, e, consequentemente, fixo a multa pessoal para o representado Inaldo no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada casa entregue em desconformidade com esta decisão.
4. Citação dos Representados, para, no prazo de 2 dias, querendo, apresentar defesa.
Nossa Senhora do Socorro, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES
JUIZ ELEITORAL DA 34ª Zona
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600240-37.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600240-37.2020.6.25.0000
ORIGEM: Neópolis - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 015 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 10/09/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DAS
ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO Nº 23.523/2017. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
PROCESSO 0600026-56.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600026-56.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): J. F. D. S.
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
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2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600006-68.2020.6.25.0028
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600006-68.2020.6.25.0028
ORIGEM: Canindé de São Francisco - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE), PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS((DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE)
RECORRIDO(A): EDICLENISON DOS SANTOS LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO(A): FLAVIO CESAR CARVALHO MENEZES - OAB/SE 3708
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SISTEMA FILIA. COEXISTÊNCIA DE
FILIAÇÕES NA MESMA DATA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O artigo 22 da Lei nº 9.096/95 estabelece que havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a justiça eleitoral determinar o cancelamento das demais; ocorre que, no caso em exame,
ambas as filiações foram efetuadas no mesmo dia, 03/04/2020.
2. Na ocorrência de filiações partidárias feitas na mesma data, o artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/19 prevê a
instauração de um procedimento de ofício, com notificação pelo TSE e apreciação das manifestações dos
envolvidos pela zonal eleitoral, visando possibilitar a correção de qualquer irregularidade no processamento das
listas dos filiados ou a prevenção de eventual desídia ou má-fé por parte de algum partido, em detrimento do
interesse do eleitor.
3. Facultar ao eleitor o poder de escolher uma ou outra agremiação depois do final do prazo para filiação
partidária, sem qualquer justificativa para a ocorrência da duplicidade, corresponderia a conceder uma
postergação artificiosa do momento de escolha do partido.
4. Constatada a existência de duas filiações partidárias na mesma data, sem a demonstração de nenhum motivo
válido, impõe-se o cancelamento das filiações envolvidas.
5. Conhecimento e provimento do recurso.
PROCESSO 0600024-86.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600024-86.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): L. D. S. R.
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
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PROCESSO 0600036-03.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600036-03.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): JOSSIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600050-62.2020.6.25.0004
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600050-62.2020.6.25.0004
ORIGEM: Pedrinhas - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RECORRENTE(S): MARCELLA CRUZ DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S):
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. DOMICÍLIO ELEITORAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE
ORIGEM. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL LOCADO. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO PROVADA.
VINCULAÇÃO COM O MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
1. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto. Inteligência do art. 42 do Código Eleitoral, regulamentado pela Resolução TSE n.º
21.538/2003 (art. 65).
2. A despeito de a Eleitora ter alegado morar em casa alugada no município, razão pela qual constava o nome de
suposta locadora no comprovante de endereço, não provou ela a relação locatícia.
3. Não demonstrado o vínculo domiciliar, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de
transferência de inscrição eleitoral.
4. Recurso não provido.
PROCESSO 0601038-66.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601038-66.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ERICK FURTADO NUNES - OAB/SE 6178
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DEM. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO A
CANDIDATO EM CAMPANHA. NÃO DECLARAÇÃO NA PC DE ELEIÇÃO, MAS NA PC DE EXERCÍCIO. ERRO
FORMAL. ART. 30, INCISO II, DA LEI N.º 9.504/1997. ART. 77, II, DA RES. TSE N.º 23.553/2017. APROVAÇÃO
DAS CONTAS, COM RESSALVA.
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1. A doação destinada a candidato que concorreu, pelo Partido, na mesma eleição, deve ser registrada pelo
Partido na Prestação de contas da eleição, como prescreve o art. 56 da Res. TSE n.º 23.553/2017.
2. Contudo, na medida em que o Partido não necessariamente omitiu a doação, mas tão somente a registrou em
instrumento prestacional inadequado (PC de exercício 2018), tal falha deve ser relevada, porquanto não feriu a
confiabilidade das contas.
3. Os autos revelam ambiente propício àincidência do previsto no art. 30, inciso II, da Lei n.º 9.504/1997, com
reforço dado nos §§2.º e 2º-A do mesmo dispositivo, e no art. 77, II, da Res. TSE n.º 23.553/2017, na medida em
que se constatou meros erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não obstaram o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas.
4. Contas aprovadas, com ressalva.
PROCESSO 0600027-41.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600027-41.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): JOSE NETO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600234-30.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
CONSULTA 0600234-30.2020.6.25.0000
ORIGEM: São Cristóvão - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): GILTON BATISTA BRITO
CONSULENTE(S): MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
Advogado do(a) CONSULENTE(S): LUCAS DANILLO FONTES DOS SANTOS - SE9355
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER A CONSULTA
DATA DO MOVIMENTO: 10/09/2020
EMENTA:
CONSULTA. ELEITORAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO
DA INSALUBRIDADE PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE OU CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA
TEMPORÁRIA EM VIRTUDE DO COMBATE A COVID-19. REAJUSTE DE CATEGORIA ESPECÍFICA.
CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, VIII, DA LEI Nº 9.504/1997. CASO CONCRETO. CONSULTA NÃO
CONHECIDA. 1. Objeto da consulta que versa sobre caso concreto, foge àpossibilidade de exame por este E.
Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que o art. 30, VIII, do Código Eleitoral, apenas permite a consulta às matérias
eleitorais em tese. 2. O instrumento da consulta eleitoral vem sendo considerado pelo TSE via inadequada para o
debate da matéria relacionada às condutas vedadas aos agentes públicos, uma vez que podem se caracterizar
como situações fáticas concretas. 3. Verificando-se que a presente consulta não preencheu os requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência, inviabilizado está o seu conhecimento. 4. Consulta não
conhecida.
PROCESSO 0600017-69.2020.6.25.0005
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
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RECURSO ELEITORAL 0600017-69.2020.6.25.0005
Origem: Muribeca - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RECORRENTE(S): FABIO JUNIOR DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): YURI MESSIAS DE ANDRADE FIGUEIRA - OAB/SE 9957
TERCEIRO INTERESSADO: PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO MUNICIPAL DE
MURIBECA/SE
Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: YURI MESSIAS DE ANDRADE FIGUEIRA - OAB/SE 9957,
BRENO MESSIAS DE ANDRADE FIGUEIRA - OAB/SE 5372
TERCEIRO INTERESSADO: PL PARTIDO LIBERAL - MURIBECA - SE - MUNICIPAL
Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA - OAB/SE 12559,
GABRIEL MOURA DE SANTANA - OAB/SE 11834
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO
A Secretaria Judiciária, com fundamento nos artigos 78, 79, §1º, 95, §1º e 97 do Regimento Interno do TRESE, INTIMA, através de seus advogados constituídos, os TERCEIROS INTERESSADOS: PSD PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - DIRETORIO MUNICIPAL DE MURIBECA/SE e PARTIDO LIBERAL - MURIBECA - SE MUNICIPAL ) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso eleitoral
interposto nos autos do processo em referência.
Aracaju(SE), em 10 de setembro de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidora da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600031-78.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600031-78.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): MARILI VARJAO SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600029-11.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600029-11.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): FRANCIEL MAXIMO DOS SANTOS BARBOSA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
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1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600284-56.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600284-56.2020.6.25.0000
ORIGEM: Canindé de São Francisco - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): SANDRA REGINA CAMARA CONCEICAO
IMPETRANTE(S): PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CANINDE DE SAO FRANCISCO-SE
Advogado do(a) IMPETRANTE(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000A
AUTORIDADE COATORA: PROMOTOR ELEITORAL DA 28A. ZONA
Advogado do(a) AUTORIDADE COATORA:
DESPACHO / DECISÃO
Vistos etc.
O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA - PSD, Diretório Municipal em Canindé do São Francisco/SE, impetrou o
presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de ato praticado
pelo representante do Ministério Público na 28ª Zona Eleitoral.
O impetrante aduz que se encontra impedido de realizar convenção partidária marcada para o dia 11/09/2020, em
razão de recomendação expedida pelo impetrado, direcionada, inclusive àPolícia Militar, no sentido de que tais
atos fossem realizados apenas de forma virtual.
O impetrante alega que esta medida restritiva viola o seu direito líquido e certo, além de não encontrar amparo em
normativos do TSE ou do governo estadual, no âmbito da saúde pública.
Sustenta que a documentação colacionada aos autos evidencia o fumus boni iuris, estando o periculum in
mora demonstrado por conta da iminência da realização da convenção partidária.
Do exposto, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da
Recomendação nº 23/2020, expedida pelo Ministério Público da 28ª Zona Eleitoral, até o julgamento do mérito
deste mandamus.
Pede também a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar informações e que, no mérito, seja
tornada definitiva a medida liminar, com anulação do ato praticado pela autoridade coatora.
Junta documentos.
ÉO RELATÓRIO. DECIDO.
Sabe-se que o mandado de segurança éação civil de rito sumário especial, de índole constitucional, que se presta
a atacar ato de autoridade, omissivo ou comissivo, que se revele ilícito, sendo necessário destacar que, em caso
de ato judicial, o mandamus somente tem cabimento quando eivado o ato de manifesta ilegalidade, abusividade
ou teratologia.
Convém salientar que, além das condições genéricas de qualquer ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse
processual e legitimidade das partes), a concessão de liminar em mandado de segurança requisita a presença
conjugada da fumaça do bom direito - consubstanciada na plausibilidade do direito invocado - e do perigo da
demora, o qual se traduz na ineficácia da decisão se concedida somente no julgamento definitivo da ação.
No caso sub examine, demonstra o documento ID 4047268 que o Ministério Público da 28ª Zona Eleitoral, com
fundamento na Resolução TSE nº 23.623/20, "recomenda que as convenções partidárias sejam realizadas de
forma virtual", além disto, "recomenda àPolícia Militar não acatar solicitação de qualquer partido político para
acompanhar convenções presenciais, devendo ser o evento suspenso de forma imediata".
Em razão dessa recomendação ministerial, o Comando da Polícia Militar atuante na localidade expediu o ofício ID
4047168, informando "que estão vedadas as convenções presenciais, devendo os eventos serem realizados por
meios digitais".
Pois bem, em um juízo de cognição sumária, tenho como possível o acolhimento da postulação liminar deduzida
na presente sede processual, por entender presentes os requisitos imprescindíveis àconcessão da medida
vindicada.
Com efeito, evidente a probabilidade do direito invocado, porquanto a Resolução TSE nº 23.623/20 não veda a
realização de convenção partidária na modalidade presencial, apenas ressalta que, realizada desta maneira,
sejam observadas as leis e as regras sanitárias.
Além disto, a Portaria nº 205/2020, deste Estado, que aprovou o protocolo sanitário para as atividades eleitorais,
diz que as convenções partidárias devem ser realizadas, preferencialmente, por meio virtual, cabendo aos pré-
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candidatos e partidos o dever de observância das recomendações relacionadas ao tratamento de biossegurança
dos ambientes físicos e das normas comportamentais relativas às condições sanitárias.
Indiscutível o perigo da demora, uma vez que a convenção partidária do impetrante encontra-se com data
marcada para o dia de amanhã, 11/09/2020.
Assim, àvista do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da
Recomendação nº 23/2020, expedida pelo Ministério Público da 28ª Zona Eleitoral.
Intimações necessárias.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju (SE), em 10 de setembro de 2020.
JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
RELATORA
PROCESSO 0600020-49.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600020-49.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): MARIA GIRVANIA BATISTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600006-68.2020.6.25.0028
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600006-68.2020.6.25.0028
ORIGEM: Canindé de São Francisco - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE), PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE)
RECORRIDO(A): EDICLENISON DOS SANTOS LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO(A): FLAVIO CESAR CARVALHO MENEZES - OAB/SE 3708
DESPACHO
Na sessão plenária do dia 02/09/2020, os membros deste egrégio Tribunal acordaram, por maioria, em dar
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos presentes autos, em desfavor de
Ediclenison dos Santos Lima.
O acórdão correspondente foi registrado (ID 3956368) e publicado (ID 3986768), sem a inclusão do voto
divergente proferido pelo eminente juiz Gilton Batista Brito.
Assim, não havendo o voto divergente constado na publicação anterior do acórdão, publique-se o inteiro teor do
acórdão ID 3956368 (anexo), e, em deferência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reabra-se o
prazo de recurso para os interessados.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju(SE), em 10 de setembro de 2020.
DESEMBARGADORA IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
RELATORA
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PROCESSO 0600262-95.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600262-95.2020.6.25.0000
ORIGEM: Lagarto - SERGIPE
JUIZ RELATOR: EDIVALDO DOS SANTOS
IMPETRANTE(S): COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA EM
LAGARTO/SE
Advogados do(a) IMPETRANTE(S): MYLLENA MIRIAM FLORENCIO OLIVEIRA - OAB/SE 13.414, CHARLES
ROBERT SOBRAL DONALD - OAB/SE 5.623, MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS - OAB/SE 11.538,
DANILO GURJAO MACHADO - OAB/SE 5.553, JEAN FILIPE MELO BARRETO - OAB/SE 6.076, AUGUSTO
SAVIO LEO DO PRADO - OAB/SE 2.365, RODRIGO CASTELLI - OAB/SE 661-A, MARIO CESAR
VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO - OAB/SE 2.725
AUTORIDADE COATORA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT, JUÍZA ELEITORAL DA 12° ZONA
ELEITORAL DE SERGIPE- MUNICÍPIO DE LAGARTO
IMPETRADO(S): CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP - (DATAFORM)
DESPACHO / DECISÃO
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Partido Democrático Trabalhista
(comissão provisória municipal de Lagarto/SE) em face de decisão da Juíza da 12ª Zona Eleitoral que indeferiu
liminar, nos autos da Representação nº 0600068-59.2020.6.25.0012, no sentido de impedir a divulgação da
pesquisa eleitoral registrada no dia 24/08/2020, sob o n° SE-08414/2020.
Indeferi a liminar pleiteada (ID 3894168).
No ID 3963218, informações da Magistrada da 12ª Zona Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ID 4016568, manifesta-se pela extinção do mandamus, por perda superveniente
de interesse processual por absoluta falta de utilidade do processo, tendo em vista que a pesquisa eleitoral
fustigada já foi divulgada em 30 de agosto de 2020.
Éo relatório. Decido.
O objeto do presente mandado de segurança está circunscrito ao exame da legalidade da decisão da Juíza da 12ª
Zona Eleitoral que indeferiu liminar, nos autos da Representação nº 0600068-59.2020.6.25.0012, no sentido de
impedir a divulgação da pesquisa eleitoral registrada no dia 24/08/2020, sob o n° SE-08414/2020.
Pois bem, consulta ao Sistema de Pesquisa Eleitoral (PesqEle Público - site do TSE) revela que a pesquisa
eleitoral registrada sob o n° SE-08414/2020 tem como data de divulgação 30/08/2020.
Dessa forma, a divulgação da pesquisa eleitoral impugnada, conduz a perda de objeto do presente mandado de
segurança, porquanto não há utilidade prática do provimento jurisdicional aqui pleiteado.
Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o presente mandamus pela perda superveniente do objeto, extinguindo
o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
E, ainda, confirmo decisão liminar avistada no ID 3894168.
Intimações necessárias.
Ciência àProcuradoria Regional Eleitoral.
Aracaju (SE), em 10 de setembro de 2020.
JUIZ EDIVALDO DOS SANTOS
RELATOR
PROCESSO 0600030-93.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600030-93.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): DAIANE DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
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2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600033-48.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600033-48.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): ADRIANO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) RECORRIDO(A):
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.
PROCESSO 0600035-18.2020.6.25.0029
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600035-18.2020.6.25.0029
ORIGEM: Pedra Mole - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): JOSE MARCOS GONCALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE(S): SYLNARA BATISTA CARVALHO - OAB/SE 0009536A
RECORRIDO(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em NÃO
CONHECER O RECURSO
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
VIA INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE GENÉRICO. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, constitui ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado. Precedentes.
2. Publicado o Edital nº 28/2020-29ªZE no DJE de 15/07/2020, dando publicidade aos alistamentos eleitorais
indeferidos, o prazo recursal extinguiu-se em 20/07/2020, não sendo apto a impedir sua fluência o peticionamento
realizado em meio inadequado.
3. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade genérico, não pode ser conhecido o recurso interposto
após o último dia do respectivo prazo.
4. Não conhecimento do recurso.

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
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