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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 4 DE 9/1/18
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE
ABREU LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XVII, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO os termos da Portaria 668, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de
7/12/17 (0472531), que remove, pelo critério de merecimento, Dr. Glauber Dantas Rebouças, Juiz de Direito da
Comarca de Cedro de São João, de entrância inicial, para a Comarca de Gararu, de igual entrância;
CONSIDERANDO os termos da Resolução TRE/SE 145/09, que trata da jurisdição eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, para exercer as funções de Juiz Titular da 8ª
Zona Eleitoral, sediada em Gararu/SE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data da posse
do Magistrado na referida Zona.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 7/2018
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da Portaria 296/17, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o § 3º do artigo 2º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0472797;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor WAGNER FERREIRA TOLEDO, Técnico Judiciário, matrícula 30923231, Chefe da
Seção de Suporte Operacional, FC-6, da Secretaria de Tecnologia da Informação, para, sem prejuízo das
atribuições do cargo que ocupa, exercer o cargo em comissão de Coordenador de Infraestrutura, CJ-2, da
Secretaria de Tecnologia da Informação, no período de 8/01 a 17/01, em substituição a COSME RODRIGUES DE
SOUZA, em razão de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/01/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Resolução
INSTRUÇÃO 179-36.2017.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR(A): DESEMBARGADOR EDSON ULISSES DE MELO
INTERESSADO(A)(S): CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - CRE/SE
DECISÃO: RESOLUÇÃO 144/2017
VOTAÇÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
RESOLUÇÃO
EMENTA: DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA REGIONAL
ELEITORAL DE SERGIPE.
1. NOVA NOMENCLATURA DO RI DA CRE/SE, QUE PASSA A DENOMINAR-SE REGULAMENTO INTERNO
DA CRE-SE.
2. NOVA NOMENCLATURA DA SEÇÃO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO (SESOR) QUE PASSA A
DENOMINAR-SE SEÇÃO DE INSPEÇÕES CORREIÇÕES E ESTATÍSTICA (SICOE).
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3. ADEQUAÇÃO DAS DIRETRIZES DO RI ÀS NORMAS ESTABELECIDAS DO REGIMENTO INTERNO DO
TRE-SE.
4. ADEQUAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES E FUNÇÕES DA CRE-SE.
Despacho
CUMPRIMENTO DE DECISÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-51.2013.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO DA UNIÃO: Lyts de Jesus Santos - OAB: 3666/SE
EXECUTADO(A): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CUMPRIMENTO DE DECISÃO - CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012.
DESPACHO/DECISÃO:
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2012
DESPACHO/DECISÃO:
Tendo em vista a informação nº 038-2017/SJD (fl.229), dando conta de que a 2ª Zona Eleitoral realizará Leilão
Público no mês de fevereiro de 2018, nesta Capital, suspenda-se, temporariamente, o convênio com a Justiça
Federal para a realização de hasta pública e remetam-se, imediatamente, os autos ao Juízo Eleitoral da 2ª Zona
para incluir os bens aqui penhorados no ato de alienação pública daquele Cartório Eleitoral.
Também, tendo em vista que ainda não foi cumprida a determinação contida no despacho avistado na fl. 222,
referente à nova varredura por meio do BACENJUD, DETERMINO que, ao tempo em que estes autos serão
remetidos à zona eleitoral aqui reportada, este TRE/SE promova a circularização em busca de créditos para
constrição por meio do BACENJUD, de forma a viabilizar a concretude da satisfação integral do débito (diante da
insuficiência dos bens neste feito já penhorados).
Intimações necessárias.
Aracaju (SE), 18 de dezembro de 2017.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
JUIZ RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 59-55.2015.6.25.0002
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
JUÍZA: EXMA. SRA. LIDIANE ANDRADE
AUTOR(A): Ministerio Publico Eleitoral
RÉU: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: Cristian Ferreira Viana - OAB: 33886/DF
ADVOGADO: Joao Candido de Carvalho de Paiva - OAB: 16085/DF
ADVOGADO: Luiz Paulo Azeredo França - OAB: 25572/DF
ADVOGADO: Edson Alfredo Smaniotto - OAB: 33510/DF
ADVOGADO: Paulo Renato Smaniotto - OAB: 20215/DF
ADVOGADO: Lissa Moreira Marques - OAB: 35307/DF
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ADVOGADO: Angela Macedo Menezes - OAB: 44591/DF
ADVOGADO: João Pedro da Costa Barros - OAB: 17757/DF
ADVOGADO: Bruno Rodrigues da Silva - OAB: 40151/DF
ADVOGADO: Igor Mota Silva - OAB: 14065-E/DF
ADVOGADO: Smaniotto, Cury, Castro & Barros Advogados - OAB: 1217/DF
RESUMO: DENÚNCIA - CRIMES ELEITORAIS - DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CE
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
I- RELATÓRIO
O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de EDUARDO MACHADO E SILVA
RODRIGUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito capitulado no artigo 347, da Lei nº 4.737/65
(Código Eleitoral).
Consta na denúncia que "Infere-se dos autos que o TRE/SE na sessão plenária do dia 30 de janeiro de 2013, em
Acórdão nº 14/2013, DESAPROVOU as contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
(DIRETÓRIO REGIONAL), relativas ao exercício financeiro de 2009, determinando-se a suspensão do
recebimento de cotas do fundo partidário a ele destinadas, a partir do trânsito em julgado da referida decisão, que
se deu em 22 de fevereiro de 2013. Acrescenta que " EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, na qualidade
de Presidente do Diretorio Regional do Partido Humanista da Solidariedade- PHS- foi intimado pessoalmente, no
dia 19 de novembro de 2013 às 12/15hs, para que dentro do prazo comprovasse a suspensao dos repasses de
cotas do Fundo Partidário para o Diretório Regional do partido em Sergipe ( fls. 34 35DO IPL). Tendo sido
verificado pelo TRE/SE que o imputado deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a real suspensão do
repasse do fundo partidário pelo Diret[orio Regional (fls. 36 do IPL).
Considerando o teor da certidão de fls.04, foi deterninada a juntada de cópia da denúncia na AP n. 407.2015.6.25.0002, bem como vista ao Ministerio Publico para se manifestar sobre possivel liispendência.
Manifestação do Ministério Público às fls. 08 e verso.
A denúncia foi recebida dia 07/08/2015 (fl. 16).
Regularmente citado por precatória, o réu apresentou resposta preliminar fls. 28 usque ad 31, reservando-se para
discutir o mérito apos a instrução, por ocasiao das alegações finais.
Tendo em vista que a Resposta à Acusação não apresentou causa de absolvição sumária, bem como a denúncia
não arrolou testemunhas e as indicadas pela defesa residem em jurisdi;ao diversa foi ratificado o recebimento da
denúncia e determinado expedição de precatórias para inquirição das testemunhas e interrogatório do reu.
Foram ouvidas as testemunhas Murilo Alves de Oliveira ( fls. 140/141) dos autos e Sebastião Dias de Abreu (
fls.27 da precatóroria tombada sob nº 89-952015.6.09.0015).
Às fls.143 dos autos foi certificado pelo Chefe de Cartória desta Zona Eleitoral, que em consulta ao TSEPARTIDOS POLÍTICOS - CONTAS PARTIDÁRIAS - PHS- 2009, constatou que o Partido Humanista da
Solidariedade - PHS, não repassou cotas do Fundo Partidário para o Diretório Regional em Sergipe, juntando, na
oportunidade, relatório da consulta, ao tempo em que, através de ato ordinatório abiu vista dos autos ao Ministério
Público, sem certificar que três das testemunhas não haviam sido inquiridas, embora duas intimadas para esse
fim.
O Órgão Promotorial às fls. 145, pugnou pela absolvição do acusado
Após manifestração do Ministério Público, o Chefe de Cartório certificou que a precatória com objetivo de
interrogar o réu e inquirir a testemunha Francisco de Assis não foi devolvida a este juízo, fazendo, também,
através de ato ordinatóio, vista ao digno representante do Parquet, que requereu intimação do réu para manifestar
interesse na oitiva da referida testemunha.
Determinada a intimação do réu, desta feita através de despacho, conforme requerido pelo Ministério Público e,
em havendo concordância, que as partes apresentassem alegações.
Considerando que o Ministério Público já havia pugnado pela absolvição do réu, não lhe foi dado vista dos autos
como determinado, vindo as alegações fnais do réu às fls. 163/169, aduzindo que cumpriu a determinação do
TRE/SE, que determinou a suspensão do repasse de verbas do fundo partidário ao Diretório Regional do PHS de
Sergipe, acrescentando, contudo que a ordem fora dirigida ao Diretório Nacional e não diretamente ao réu, não
perfazendo, destarte, os requisitos exigidos para o crime de desobediência.
Vieram-me os autos conclusos. Entretanto, em análise detalhada do feito, observei algumas irregularidades e
converti o julgamento em diligência, posto que as testemunhas arroladas pela defesa Humberto Solano Roriz e
Mario Antônio Marques Fáscio, embora intimados, não compareceram para a audiência aprazada, bem como não
houve interrogatório do réu.
Intimado o réu para dizer sobre interesse na oitiva das mencionadas testemunhas e do seu interrogatório, o
mesmo desistiu expressamente da ouvida da testemunha Mario Antônio Marques Fáscio, substituindo-a pela
testemunha Cláudio de Farias Maciel.
Em sequência, a defesa requereu e foi deferida a desistência da oitiva das testemunhas Humberto Solano Roriz e
Cláudio de Farias Maciel (fls. 266/270). Juntada aos autos a Carta Precatória da 135ª Zona Eleitoral de Goiás
contendo o depoimento pessoal do denunciado (fls. 312/314).
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Alegações finais do Ministério Público Eleitoral mediante ratificação de termos (fls. 316/v), bem como
manifestações derradeiras da defesa apresentadas às fls. 320/330.
Feitos os esclarecimentos, era o que impendia relatar.
DECIDO.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação penal pública incondicionada, promovida pela Justiça Pública, com a finalidade de apurar
responsabilidade criminal do denunciado pelo delito previsto no art. 347 do Código Eleitoral
O processo apesar de tumultuado diante do número expressivo de precatórias e desistência de oitivas de
testemunhas, já foram sanadas todas as irregularidade e não há nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na
forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo vícios, passo ao exame do mérito.
Sobre o delito de desobediência, previsto no art. 347 do CódigoEleitoral , a doutrina é pacífica no sentido de que
ele aperfeiçoa-se com a verificação de que o agente agiu impulsionado por dolo, ou seja, consciente da ilegalidade
do ato que está praticando, recusando o cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça
Eleitoral .
Como dito, doutrina penal acerca do tipo sub examine assenta que ?o tipo subjetivo exige vontade livre e
consciente de desobedecer ou recusar cumprimento. O elemento subjetivo do tipo, portanto, encontra-se no dolo.
Mas basta o dolo genérico ou eventual, ou seja, a só intenção em desobedecer, sem se exigir que esse agir tenha
um objetivo certo e especial?. (STOCO, Rui, Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e Jurisprudência, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 2. ed., p. 470). ?O elemento subjetivo do tipo em questão é o dolo
genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de recusar cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução? (GOMES, Suzana de Camargo, Crimes
Eleitorais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 3. ed., p. 327).
No caso em exame, a denúncia narra que: i) que o acusado, embora intimado pessoalmente na condição de
representante do Diretório Nacional do PHS, não comprovou a suspensão dos repasses de cotas do Fundo
Partidário para o Diretório Regional do partido em Sergipe. Vejamos as provas carreadas:
As testemunhas assim se manifestaram:
SEBASTIÃO DIAS DE ABREU (testemunha - fls. 27 dos autos da precatória tombada sob nº 8995.2015.6.09.0015): "Que conhece o acusado; que sabe dizer que nunca teve fundo partidário para o PHS, em
nenhum dos três níveis federativos, assim certamente o acusado nunca recebeu qualquer fundo partidário¿...que o
depoente é um dos membros da executiva nacional do partido PHS, salvo engano do conselho fiscal, que
participou da análise das contas do referido partido a nível nacional e é por isso que afirma que nunca reberam
cotas de fundo partidário" .
MURILO ALVES DE OLIVEIRA (testemunha - fl. 140/141): "Que o PSH não tinha costume de fazer repasse para
os diretórios estaduais e municipais de fundos partidários, ficando o fundo somente para o diretório nacional para
as despesas de manutenção nacional e para doaçãopara alguns candidatos em época de eleição...que o diretório
regional do PHS de Sergipe nunca recebeu repasse do diretório nacional; que o depoente não sabe se o acusado
foi intimado pessoalmente para comprovar a suspensão de repasse do fundo partidário para o diretório regional
do PHS de Sergipe; que na prestação de contas anual do diretório nacional do partidoconsta detalhadamente toda
movimentação financeira tanto na conta do fundo partidário quanto de recursos próprios do partido, e, se houver
algum repasse de recurso do fundo partidário para algum diretório regional fica constando naquela prestação de
contas;...que a prestação de contas do partido fica disponível no próprio site da Justiça Eleitoral..."
O documento acostado aos autos às fls. 144 demonstra que não houve repasse do fundo partidário pelo Diretório
Nacional do PHS para o diretório regional do partido em Sergipe, não havendo, destarte, prejuízo para a União
Federal.
O próprio representante do Ministério Público em manifestação às fls. 145, asseverou " Conforme oitiva de
EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, tão logo recebeu a intimação para esclarecer informações, ele
solicitou ao contador do Partido Humanista da Solidariedade que providenciasse os documentos solicitados pela
Justiça Eleitoral, mas que o atraso se deu por conta do atraso na prestação de contas de 2013. Acrescentou que
no momento que o partido apresentou prestação de contas anual ao TSE entendeu que tal ato já informaria sobre
o repasse de recursos ao fundo partidário. Dessa maneira, não se observou o dolo deliberado de recusar
obediência a ordem da Justiça Eleitoral, conforme tipifica o crime de desobediência previsto no art. 347 do Código
Eleitoral". - Grifei
Desta forma, não havendo prova concludente nos autos de modo a caracterizar o elemento subjetivo, qual seja a
vontade livre e preordenada de não obedecer, com plena consciência da ilicitude do ato, inconfigurado resulta o
crime previsto pelo art. 347 do CE, porque o núcleo do tipo definido neste texto é a desobediência, que tem o
sentido de não cumprir, faltar a obediência, não atender. O tipo subjetivo é o dolo . Inexistindo, leva-se à
improcedência da acusação.
III - DISPOSITIVO
Dessa feita, ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na denúncia, para ABSOLVER o
acusado EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, da imputação que lhe é atribuída, o que faço com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Ritos Penais.
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P.R.I. Sem custas.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
Aracaju/SE, 08 de janeiro de 2018.
Elbe Maria F. Prado de Carvalho
Juíza da 2ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 5-21.2017.6.25.0002
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
JUÍZA: ELBE MARIA FRANCO DO PRADO DE CARVALHO
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉ: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MATIAS
ADVOGADO: ISMAEL ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB: 7182/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Falsidade Ideológica
DESPACHO/DECISÃO:
Proceda o Cartório a intimação da defesa para alegações finais no prazo de 10 dias.
Aracaju (Se), 08 de janeiro de 2018.
Elbe Maria Franco do Prado de Carvalho
Juíza Eleitoral
16ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 1/2018
De Ordem da MM. Sr.ª, Dr.ª ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA, Juíza Eleitoral Substituta da 16ª Zona Eleitoral,
dos Municípios de Cumbe, Feira Nova e N.S.ª das Dores, todos do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições
legais,
Faz saber a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixado no mural do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado
de Exercício da(s) Agremiação(ões) Partidária(s) do(s) Município(s) Integrante(s) desta Zona Eleitoral, relacionado
abaixo, relativo ao exercício financeiro 2015, conforme preceitua o art. 31, §1º da Res. TSE n.º 23.464/2015.
PARTIDO (SIGLA)
PSD

EXERCÍCIO
2015

MUNICÍPIO
Cumbe

PROTOCOLO
4.510/2016

PROCESSO
49-32.2016.6.25.0016

Qualquer interessado pode examinar a(s) prestação(ões) de contas anual(is) do(s) partido(s) acima listado(s) pelo
prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital (Res. TSE n.º 23.464/2015, art. 31, §2º).
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e ninguém possa no futuro alegar ignorância, mandou
afixar o presente Edital no lugar de costume, no Cartório Eleitoral da aludida Zona, bem como publicar no DJE.
Dado e passado nesta cidade de N.S.ª das Dores/SE, aos 08 dias do mês de janeiro do ano de 2018. Eu, Paulo
Victor Pereira Santos da Silva _______________, Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe, preparei,
conferi e por Ato Ordinatório, através da Portaria n.º 03/2015 – 16ªZE/SE, assinei o presente Edital.
N.S.ª das Dores/SE, 08 de janeiro de 2017.
PAULO VICTOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs.: O TSE editou a Res. n.º 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219 do novo CPC não se aplica
aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE n.º 114/2016, em 15/06/2016).
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-32.2016.6.25.0016 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 4.510/2016)
ORIGEM: SERGIPE – CUMBE – 16ª ZONA ELEITORAL (N.S.ª DAS DORES)
JUÍZA: LÍVIA SANTOS RIBEIRO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA EM CUMBE)
ADVOGADOS: Luciano Eng de Almeida – OAB/SE: 7.703; Marcos Aurélio de Oliveira – OAB/SE: 7.239
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL – DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2015
DESPACHO/DECISÃO:
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ATO ORDINATÓRIO
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral Substituto desta 16ª Zona Eleitoral de Sergipe, INTIMO o(a) prestador(a) de
contas do processo em tela, para que se manifeste, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre o relatório de exame técnico
das contas, bem como supra as impropriedades/ausências apontadas, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser
acessado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através do serviço
“Acompanhamento processual e Push” disponível no sítio do TRE-SE no seguinte endereço eletrônico:
<http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push>.
N.S.ª das Dores, 21 de agosto de 2017.
PAULO VICTOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs.: O TSE editou a Res. n.º 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219 do novo CPC não se aplica
aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE n.º 114/2016, em 15/06/2016).
31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 01/2018
A Excelentíssima Doutora Elaine Celina Afra Silva dos Santos , Juiz Eleitoral, nesta 31ª Zona Eleitoral do Estado
de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento na legislação
eleitoral em vigor, foram DEFERIDOS os pedidos de Alistamento, Transferência, Revisão e Segunda Via dos
eleitores constantes no lote 0024/2017 conforme relação anexada na sede deste Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou PUBLICAR o presente edital no local de costume deste
Fórum, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de modo a permitir eventual impugnação, pelo prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º da Res.
TSE n.º 21.538/03.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, ao nono dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito. Eu
______________ , Emanuel Santos Soares de Araujo; Chefe do Cartório, em Substituição; digitei e assino
presente Edital.
ELAINE CELINA AFRA SILVA DOS SANTOS
Juiza Eleitoral, em Substituição
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ANEXOS
ANEXO À INSTRUÇÃO 179-36.2017.6.25.0000 – TRE/SE

REGULAMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
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REGULAMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Título I
DA NATUREZA, FINALIDADE, ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DA CORREGEDORIA E
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Capítulo I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º A Corregedoria Regional Eleitoral de Sergipe é órgão de fiscalização disciplinar, controle e orientação dos
serviços eleitorais com jurisdição em todo o Estado.
Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA E DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR
Art. 2º Compete à Corregedoria a orientação, inspeção e correição dos serviços eleitorais e da atividade
jurisdicional de primeiro grau, na circunscrição do Estado de Sergipe, sendo atribuições do Corregedor as
previstas no Regimento Interno do Tribunal, em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral ou em lei.
Capítulo III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 3º A Corregedoria Regional Eleitoral tem a seguinte estrutura organizacional:
I. Coordenadoria
I.I Seção de Assuntos Jurídicos
I.II. Seção de Fiscalização do Cadastro
I.III. Seção de Supervisão e Orientação
II. Gabinete do Corregedor

SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA E DA ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR
Art. 4º À Coordenadoria da Corregedoria (COCRE) compete planejar, organizar, orientar e supervisionar as
atividades desenvolvidas pelas unidades que compõem a Corregedoria, sendo atribuição do Coordenador,
especialmente:
I. promover reuniões periódicas com os servidores das Seções e os lotados no Gabinete para fixação de rotinas
que visem ao aperfeiçoamento dos serviços, bem como para avaliação das atividades desenvolvidas pela
Corregedoria;
II. viabilizar projetos e medidas com vistas à racionalização, simplificação e uniformização dos procedimentos a
serem adotados na execução das atividades desenvolvidas pela Corregedoria e pelos Cartórios Eleitorais;
III. elaborar cronograma anual de atividades da Corregedoria;
IV. cumprir e fazer cumprir as ordens e determinações do Corregedor;
V. assessorar o Corregedor no desempenho de suas atribuições legais, bem como lhe prestar suporte nos
assuntos de natureza técnico-administrativa;
VI. preparar e conferir o expediente a ser submetido ao Corregedor, despachando direta e regularmente com o
mesmo e mantendo-o informado quanto ao andamento dos serviços;
VII. auxiliar o Corregedor na elaboração de propostas de resoluções, provimentos, portarias, atos administrativos,
orientações e recomendações, bem como quaisquer documentos de natureza eleitoral da competência da
Corregedoria;
VIII. submeter ao Corregedor planos e programas de trabalho da Coordenadoria e suas Seções;
IX. comunicar ao Corregedor as irregularidades de que tiver ciência no que tange aos Cartórios Eleitorais;
X. sugerir ao Corregedor providências indispensáveis ao resguardo das normas eleitorais, à lisura dos pleitos, à
regularidade do cadastro de eleitores e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral,
observados os limites de competência da Corregedoria;
XI. acompanhar e assessorar o Corregedor em audiências e viagens de inspeção, correição e revisão;
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XII. avaliar os servidores que lhe são subordinados e se manifestar nos seus pedidos de gozo de licenças,
suspensão ou transferência de férias e compensação de horas trabalhadas, considerada a necessidade de
serviço;
XIII. sugerir ao Corregedor os nomes para substituição das funções comissionadas das Seções durante a
ausência do titular;
XIV. relacionar-se com a Corregedoria-Geral Eleitoral, as Corregedorias Regionais, as Secretarias dos Tribunais e
os Juízos Eleitorais;
XV. consultar, quando necessário, a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral acerca de procedimentos
estabelecidos em normas e legislação eleitoral;
XVI. prestar informações e orientações aos juízes e servidores sobre matéria relativa às atribuições da
Corregedoria, visando a resguardar a coerência e a uniformidade das decisões;
XVII. elaborar, propor e acompanhar os projetos de ações relativas às eleições, dentro das atribuições da
Corregedoria, em conjunto com o Gabinete;
XVIII. elaborar o relatório anual de atividades da Corregedoria, promovendo a consolidação dos dados fornecidos
pelas Seções;
XIX. encaminhar o relatório anual de atividades da Corregedoria ao Corregedor para ser levado à apreciação pelo
Tribunal e, posteriormente, para envio à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral;
XX. elaborar a proposta orçamentária anual da Corregedoria, consolidando as propostas apresentadas pelas
Seções e pelo Gabinete, para envio à Presidência do TRE;
XXI. viabilizar treinamentos para os servidores da Corregedoria e dos Cartórios Eleitorais;
XXII. coordenar a criação ou revisão de manuais e modelos de formulários relativos a procedimentos cartorários;
XXIII. receber reclamações e sugestões dos serviços afetos à Corregedoria, compilando as ocorrências para
repasse ao Corregedor;
XIV. submeter à apreciação do Corregedor os processos de reclamações e representações contra Juízes
Eleitorais e servidores dos Cartórios Eleitorais;
XXV. formalizar convênios do interesse da Corregedoria;
XXVI. fornecer dados de interesse da Corregedoria à ASCOM para alimentação do sítio do TRE (Intranet e
Internet);
XXVII. controlar o rol de bens patrimoniais disponíveis na Coordenadoria;
XXIVIII. conduzir e executar quaisquer outras tarefas afetas à sua área de atividade ou que lhe sejam atribuídas
pelo Corregedor, na conformidade das normas pertinentes.
SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DAS ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DA
SEÇÃO
Art. 5º À Seção de Assuntos Jurídicos (SEAJU) compete encaminhar ao Corregedor, nos prazos legais, os
processos jurídico-administrativos autuados e conclusos de competência da Corregedoria, sendo atribuição do
chefe da seção, especialmente:
I. agendar e controlar os prazos dos processos de competência da Corregedoria;
II. atuar em processos de cancelamento, regularização e transferência equivocada de inscrição eleitoral e
encaminhamento dos pedidos de exclusão de dados do eleitor à instância superior;
III. analisar e prestar informações em processos de duplicidades e pluralidades de inscrições eleitorais,
encaminhando-as às autoridades da jurisdição competente, quando for o caso;
IV. requisitar a documentação necessária à instrução dos processos de duplicidades e pluralidades de inscrições;
V. promover a supervisão da regularização das duplicidades e pluralidades com a finalidade de preservar a
integridade do cadastro eleitoral;
VI. registrar a tramitação processual no SADP;
VII. solicitar e expedir a documentação necessária à instrução dos feitos;
VIII. encaminhar e acompanhar os despachos e decisões para a imprensa oficial;
IX. instruir e certificar a execução dos procedimentos de atividades referentes aos atos cartorários nos processos
de competência da Corregedoria;
X. manter e acompanhar atualizado o banco de dados relativo ao andamento processual;
XI. manter regular a guarda dos processos, de modo a preservá-los de perda, dano ou extravio;
XII. pesquisar a legislação eleitoral e normas do Tribunal Superior Eleitoral e da Corregedoria-Geral Eleitoral, bem
como jurisprudência correlata, mantendo banco de dados atualizado;
XIII. orientar as zonas eleitorais quanto a assuntos judiciais relativos à competência da Seção;
XIV. proceder ao levantamento das informações necessárias à instrução dos processos da competência da
Corregedoria, bem como acompanhar o cumprimento dos mandados, cartas precatórias e cartas de ordem
expedidas;
XV. processar, registrar e acompanhar os lançamentos de decisões no cadastro nacional, proferidas nos
processos de eleitores que se encontram em situação irregular;
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XVI. receber, protocolar, certificar, dar vista, fazer conclusão, despachar, proceder a juntada e providenciar
remessa dos processos físicos e eletrônicos da competência administrativa da Corregedoria;
XVII. atuar nas ações determinadas pelo Corregedor referentes à apuração de denúncias, bem como nas
reclamações, representações, sindicâncias e processos administrativos, solicitando e expedindo a documentação
necessária à instrução;
XVIII. encaminhar documentos e processos à Seção de Arquivo do Tribunal;
XIX. elaborar planos de ação, programas de trabalho e instruções relativos aos trabalhos de competência da
Seção;
XX. controlar o rol de bens patrimoniais disponíveis na Seção;
XXI. executar quaisquer outras tarefas de competência da Seção ou que lhe sejam atribuídos pelo Corregedor ou
pelo Coordenador, na conformidade das normas pertinentes.

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CADASTRO E DAS ATRIBUIÇÕES DO
CHEFE DA SEÇÃO
Art. 6º À Seção de Fiscalização de Cadastro (SEFIC) compete velar pela regularidade do cadastro eleitoral,
fiscalizando as informações constantes do mesmo e atualizando-o em relação às decisões, sendo atribuições do
chefe da seção, especialmente:
I. promover a regularização da situação do eleitor nos casos de competência da Corregedoria, efetuando o
lançamento dos dados concernentes no cadastro eleitoral;
II. orientar as zonas eleitorais em assuntos relacionados à utilização do cadastro eleitoral;
III. supervisionar as zonas eleitorais quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em normas e legislações
concernentes aos registros de dados no cadastro eleitoral;
IV. supervisionar as atividades relativas à atualização da situação do eleitor, verificando o correto comando dos
códigos ASE, seu motivo, forma, data de ocorrência e complemento, além da pertinência de seu comando;
V. supervisionar as atividades relativas às operações de alistamento, transferência e revisão eleitoral;
VI. pesquisar a legislação eleitoral e normas do Tribunal Superior Eleitoral e da Corregedoria-Geral Eleitoral, bem
como jurisprudência correlata, mantendo banco de dados atualizado;
VII. orientar, executar e supervisionar as atividades relacionadas à regularização de situações que envolvam
suspensão e restabelecimento de direitos políticos;
VIII. receber e controlar as comunicações de suspensão e restabelecimento de direitos políticos de pessoas sem
inscrição, providenciando o lançamento/inativação do registro na base de perda e suspensão de direitos políticos;
IX. autorizar o processamento de lista especial de filiados aos partidos políticos nos meses de junho e dezembro
de cada ano;
X. promover a supervisão da regularização das filiações partidárias sub judice, decorrentes do processamento das
listagens de filiados, através de relatórios emitidos pelo sistema ELO v6;
XI. receber e controlar as comunicações de condenações com trânsito em julgado, visando à devida suspensão da
inscrição no cadastro eleitoral, procedendo ao encaminhamento às respectivas zonas eleitorais desta ou de outras
circunscrições;
XII. receber e controlar as comunicações de incapacidade civil absoluta, visando à devida suspensão da inscrição
no cadastro eleitoral, procedendo ao encaminhamento às respectivas zonas eleitorais desta ou de outras
circunscrições;
XIII. receber e controlar o encaminhamento de comunicações de óbitos de pessoas alistáveis, visando ao devido
cancelamento da inscrição no cadastro eleitoral e procedendo ao encaminhamento às respectivas zonas eleitorais
desta ou de outras circunscrições;
XIV. receber e controlar o encaminhamento das comunicações de conscrição oriundas das unidades militares,
visando à devida suspensão da inscrição no cadastro eleitoral e procedendo ao encaminhamento às respectivas
zonas eleitorais desta ou de outras circunscrições;
XV. providenciar o restabelecimento dos direitos políticos de eleitor suspenso;
XVI. receber e distribuir os expedientes e procedimentos de competência da Seção;
XVII. receber e atender solicitações e consultas acerca de informação de dados de eleitores, desde que feitas por
autoridades legalmente competentes;
XVIII. emitir, quando instado, parecer sobre assuntos relacionados ao cadastro eleitoral;
XIX. promover a supervisão da regularização das operações incluídas em banco de erros;
XX. promover a supervisão dos procedimentos relativos à regularização ou cancelamento das inscrições dos
eleitores faltosos a três pleitos consecutivos;
XXI. propor a transmissão de instruções às zonas eleitorais, quando detectada irregularidade nas atividades de
alistamento eleitoral e atualização da situação do eleitor, acompanhando a regularização dos procedimentos por
meio de relatórios extraídos do cadastro eleitoral;
XXII. encaminhar documentos e processos à Seção de Arquivo do Tribunal;
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XXIII. elaborar planos de ação, programas de trabalho e instruções relativos aos trabalhos de competência da
Seção;
XXIV.controlar o rol de bens patrimoniais disponíveis na Seção;
XXV. executar quaisquer outras tarefas de competência da Seção ou que lhe sejam atribuídos pelo Corregedor ou
pelo Coordenador, na conformidade das normas pertinentes.
SEÇÃO IV - DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE INSPEÇÕES, CORREIÇÕES E ESTATÍSTICAS E DAS
ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DA SEÇÃO
Art. 7º À Seção de Inspeções, Correições e Estatísticas (SICOE) incumbe planejar, executar e supervisionar as
atividades de inspeção e correição, bem como formular relatórios quantitativos e qualitativos acerca da atividade
cartorária, sendo atribuições do chefe da seção, especialmente:
I. levantar a conveniência e oportunidade de inspeções e correições, a partir do acompanhamento, à distância ou
presencial, dos serviços desenvolvidos nos cartórios eleitorais;
II. aferir in loco a regularidade do funcionamento dos cartórios eleitorais por meio de inspeções ou correições
ordinárias e extraordinárias, elaborando relatórios e propondo medidas para a regularização das inconformidades
encontradas;
III. avaliar as informações dos relatórios de atividades das zonas eleitorais, elaborando relatório sugestivo e
circunstanciado a ser submetido ao Corregedor;
IV. noticiar ao Corregedor toda e qualquer irregularidade detectada no desenvolvimento dos serviços dos cartórios
eleitorais, no âmbito de suas atribuições, inclusive para subsidiar o planejamento de visitas técnicas, inspeções e
correições;
V. acompanhar a tramitação de processos relacionados a inspeções e correições e revisões de eleitorado até a
sua conclusão;
VI. analisar as informações dos relatórios de correições ordinárias e extraordinárias realizadas pelas zonas
eleitorais, elaborando relatório circunstanciado para determinação, pelo Corregedor, das providências necessárias
à regularização das atividades;
VII. acompanhar a adoção das medidas determinadas nos relatórios das correições de cada zona eleitoral;
VIII. propor ao Coordenador a relação de zonas eleitorais que deverão ser inspecionadas no ano seguinte;
IX. monitorar a tramitação dos processos nos cartórios eleitorais, informando ao Coordenador eventuais
irregularidades e/ou descumprimento de prazos;
X. administrar e alimentar o Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais (SICEL), bem como outros sistemas de
informática que se refiram à atividade cartorária.
XI. elaborar planos de ação, instruções e programas de trabalho relativos aos serviços de competência da Seção;
XII. controlar o rol de bens patrimoniais disponíveis na Seção;
XIII. executar quaisquer outras tarefas de competência da Seção ou que lhe sejam atribuídos pelo Corregedor ou
pelo Coordenador, na conformidade das normas pertinentes.
SEÇÃO V - DA COMPETÊNCIA DO GABINETE DO CORREGEDOR E DAS ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DE
GABINETE
Art. 8º Ao Gabinete compete organizar a execução dos serviços necessários ao perfeito funcionamento da parte
jurídico-eleitoral, prestando apoio direto ao Corregedor, sendo atribuição do chefe de gabinete, especialmente:
I. receber processos e expedientes e distribuí-los, após despachados, às Unidades competentes;
II. elaborar minutas de votos, despachos, informações, decisões ou outros expedientes para o Corregedor,
prestando-lhe assessoramento em matéria jurídico-eleitoral e constitucional-administrativa;
III. analisar as petições e os processos distribuídos ou conclusos ao Corregedor, bem como a documentação
atinente;
IV. realizar estudos de legislação e pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais referentes às matérias versadas nos
processos jurídicos-administrativos, da relatoria do Corregedor;
V. encaminhar à Assessoria dos Juízes-Membros os processos com pedido de inclusão em pauta para julgamento
VI. supervisionar e coordenar as atividades de sua competência;
VII. responsabilizar-se pelo material de expediente do Gabinete;
VIII. executar outras atividades correlatas;
SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DO OFICIAL DE GABINETE
Art. 9º Ao Oficial de Gabinete compete:
I. executar as atividades que lhe forem destinadas pelo superior hierárquico, cabendo-lhe apresentar sugestões
visando à contínua melhoria dos serviços;
II. acompanhar as atualizações legislativas e jurisprudenciais atinentes à competência do Gabinete;
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III. elaborar pareceres técnicos, estudos e informações em petições concernentes a matéria eleitoral;
IV. auxiliar na revisão de textos, resoluções, acórdãos e outros documentos;
V. prestar informações sobre matéria submetida a seu exame, visando resguardar a coerência e a uniformidade
das decisões do Corregedor;
VI. agendar e secretariar as audiências;
VII. manter cadastro atualizado das autoridades públicas e dos juízes eleitorais, assim como outros informes
necessários à correspondência oficial;
VIII. supervisionar a atualização de arquivos necessários ao bom andamento dos trabalhos no Gabinete;
IX. providenciar e acompanhar as requisições de diárias, passagens e demais providências relativas aos
deslocamentos do Corregedor e dos servidores lotados na Corregedoria;
X. encaminhar documentos e processos do Gabinete à Seção de Arquivo do Tribunal;
XI. alimentar os dados a serem disponibilizados no Portal da Corregedoria instalado no sítio do Tribunal (Intranet e
Internet) quanto ao material e documentos de interesse das zonas eleitorais e do público em geral;
XII. Receber, enviar e protocolar documentos no SADP ou outro sistema de movimentação processualadministrativa.
SEÇÃO VII - DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES I
Art. 10 Aos Assistentes I compete:
I. executar serviços internos e externos determinados pelos superiores hierárquicos, propondo medidas para
otimização dos processos de trabalho;
II. programar e executar as atividades sob sua responsabilidade, bem como responder pela organização e
atualização dos arquivos, controles e elaboração dos expedientes
III. auxiliar o Chefe da Sessão no desempenho de suas atribuições;
IV. atender consultas e prestar informações sobre as atividades de competência da Sessão;
V. substituir o Chefe da Seção em suas atribuições, quando de seus afastamentos.
Título II
DOS SERVIÇOS DA CORREGEDORIA

Capítulo I DAS CORREIÇÕES
Art. 11 No exercício de suas atribuições, poderá o Corregedor Regional Eleitoral dirigir-se às zonas eleitorais para
apurar fatos que atentem contra a conduta funcional ou moral dos juízes e servidores eleitorais ou a prática de
abusos que comprometam a administração da Justiça Eleitoral, ou realizar simples inspeção e correição, nos
seguintes casos:
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral ou de sua Presidência;
II - a requerimento do Procurador Regional Eleitoral, aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral;
III - a pedido, devidamente justificado, de juiz eleitoral;
IV - a requerimento de partido político ou coligação partidária, deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral;
V - sempre que entender necessário.
Parágrafo único O Corregedor Regional Eleitoral determinará que o Coordenador da Corregedoria lavre relatório
circunstanciado do que se apurar na inspeção ou correição, encaminhando-o, posteriormente, à Presidência do
Tribunal, para apreciação do Colegiado.
Art. 12 Dos despachos dos juízes eleitorais que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do
processo, na hipótese de paralisação injustificada dos feitos ou na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes
interessadas ou o representante do Ministério Público Eleitoral requerer que se proceda à correição parcial dos
próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito, se, para o caso, não houver recurso.
§ 1º A correição parcial será requerida ao juiz do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou
do despacho, obedecendo ao seguinte procedimento:
I. recebida, registrada e autuada a petição, em apartado, intimar-se-á a parte contrária para contestar o pedido no
prazo de 05 (cinco) dias;
II. com ou sem contestação, o Juiz decidirá em 24 (vinte e quatro) horas, mantendo ou reformando o despacho
impugnado;
III. caso não haja decidido a correição no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua formulação, o interessado
poderá suscitar a intervenção imediata da Corregedoria Regional Eleitoral para conhecimento e julgamento do
processo.
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§ 2º Mantido o despacho, subirão os autos ao Corregedor Regional Eleitoral que, no prazo de 05 (cinco) dias,
proferirá decisão, comunicando-a, imediatamente, ao juiz eleitoral para que lhe dê cumprimento.
§ 3º Pelos mesmos motivos deste artigo e dentro de igual prazo, poderá também a correição ser requerida
diretamente ao Corregedor Regional Eleitoral, caso em que se adotará o seguinte procedimento:
I. recebido o requerimento, o Corregedor Regional Eleitoral decidirá, de plano, pedindo informações ao Juiz ou
requisitará o processo para exame;
II. quando houver requisição do processo, proferida a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão
imediatamente devolvidos à zona eleitoral de origem, extraindo-se certidões ou fotocópias, se necessário.
Art. 13 Em todos os exercícios serão realizadas Correições Ordinárias Anuais, as quais se darão através do
Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais (SICEL) e serão conduzidas pelo juiz eleitoral competente, sendo
encaminhado, em seguida, o relatório correspondente para a apreciação da Corregedoria.
Capítulo II
DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
Art. 14 O Corregedor é obrigado, quando tiver ciência de irregularidade, a promover a apuração imediata dos
fatos, no caso de cometidos por juízes de primeiro grau ou por servidores lotados nas zonas eleitorais.
Parágrafo único Se, do resultado de investigação preliminar em qualquer procedimento administrativo prévio de
apuração, for constatada a ocorrência de falta ou infração, o Corregedor determinará a instauração de sindicância
ou proporá, diretamente ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar.
Art. 15 A notícia de irregularidade praticada poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação
por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.
§ 1º. Identificados os fatos, o denunciado será notificado a fim de prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias.
§ 2º. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o precedimento será arquivado de
plano pelo Corregedor.
§ 3º. O Corregedor comunicará ao Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias da decisão, o
arquivamento de procedimento administrativo prévio de apuração, no caso de juiz.
Art. 16 Da decisão de arquivamento caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias ao Tribunal por parte do autor da
denúncia.
Capítulo III
DA SINDICÂNCIA
Art. 17 Instaurada a sindicância, será concedido ao sindicado o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de
defesa, o que deverá ocorrer por escrito, sendo-lhe permitido o acompanhamento em todas as suas fases.
Art. 18 A sindicância deverá ser conduzida por uma Comissão Disciplinar formada por 3 (três) membros
designados pelo Corregedor.
Art. 19 As provas a serem levadas em conta na sindicância deverão ser primordialmente documentais,
testemunhais e periciais.
Art. 20 Da sindicância poderá resultar:
a) arquivamento do processo;
b) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
c) instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério do Corregedor.
Art. 21 Sempre que o ilícito praticado ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta)
dias, de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será
obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar.
Capítulo IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 22 O processo administrativo disciplinar terá início por determinação do Colegiado, mediante proposta do
Corregedor.
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Art. 23 Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo Colegiado, o Corregedor concederá prazo de 15
(quinze) dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas
existentes.
§ 1º. Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o Corregedor submeterá ao Colegiado
relatório conclusivo com a proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento,
intimando o interessado da data da sessão de julgamento.
§ 2º. Caberá ao Corregedor expor os fatos perante o Colegiado.
§ 3º. O Corregedor, assim como o Presidente, terá direito a voto, mas não poderá ser o relator do processo
administrativo disciplinar, se por isto for decidido, posto que foi a autoridade que conduziu o procedimento
preparatório.
§ 4º. Nas sindicâncias ou processos administrativos disciplinares deverá ser observado o disposto na Resolução
CNJ nº 135, de 13/07/2011, no artigo 10 e parágrafos da Resolução nº 7.651/65 do TSE, e, no que couber, nos
Estatutos dos Servidores Públicos Civis da União e do Estado e no Código de Organização Judiciária Estadual.
§ 5º. Salvo quando o interesse da instrução determinar o contrário, proceder-se-á às investigações preliminares,
sindicâncias e processos administrativos disciplinares na sede do Tribunal Regional Eleitoral e os mesmos
poderão correr em segredo de justiça.
Capítulo V
DAS PENALIDADES
Art. 24 As infrações acarretarão penalidades na forma dos dispositivos legais.
Art. 25 Constituem penalidades possíveis de serem aplicadas pelo Corregedor em sindicância quando constatada
a prática de infração:
I. advertência reservada
II. advertência pública
III. suspensão
Parágrafo único A punição imposta pelo Corregedor pela prática de infração poderá também constar dos
assentamentos da pasta pessoal do servidor infrator, quando se entender devido.
Art. 26 Serão considerados, na aplicação da penalidade, os antecedentes profissionais do infrator e as
circunstâncias em que ocorreu a infração.
Capítulo VI
DA DENÚNCIA
Art. 27 A Corregedoria Regional Eleitoral, mediante investigação judicial, apurará transgressões pertinentes a
abuso de poder econômico ou político em detrimento da liberdade de voto, nos termos da Lei Complementar nº
64/90.
Art. 28 Qualquer candidato, partido político, coligação partidária ou o Ministério Público Eleitoral poderá solicitar ao
Corregedor Regional Eleitoral, motivadamente e em se tratando de eleições estaduais, abertura de investigação
judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade em benefício
de candidato, partido político ou coligação partidária, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias,
obedecido o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
§ 1º O Corregedor, admitida a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder sumariamente às
investigações judiciais, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.
§ 2º A nenhum servidor público, inclusive de autarquia, empregado de empresa pública ou sociedade de economia
mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício destinado a obter provas para denunciar fato à Corregedoria
Regional Eleitoral.
Capítulo VII
DAS COINCIDÊNCIAS
Art. 29 À Corregedoria Regional Eleitoral incumbe a orientação, a supervisão e a fiscalização do exato
cumprimento das instruções baixadas por Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, as quais se fizerem
pertinentes a eleitores envolvidos em Coincidência (Duplicidade/Pluralidade de Inscrições).
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Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 Os cargos e as funções alocados à Corregedoria Regional Eleitoral serão providos por indicação do
Corregedor.
Art. 31 São privativos de Bacharel em Direito os cargos de Coordenador, Chefe da Seção de Assuntos Judiciários,
Chefe de Gabinete e Oficial de Gabinete.
Art. 32 Os ocupantes de cargos e funções que compõem a estrutura organizacional da Corregedoria serão
substituídos, nas suas faltas, impedimentos e férias, por servidores preferencialmente em exercício no Órgão,
previamente indicados pelo Corregedor, de acordo com as normas legais e regulamentares.
Art. 33 Sempre que necessário ao desempenho das atividades da Corregedoria, o Corregedor solicitará à
Presidência a lotação de outros servidores do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria do Tribunal.
Art. 34 O regime de trabalho dos servidores da Corregedoria é o mesmo dos servidores da Secretaria do Tribunal.
Art. 35 Incumbe aos servidores cujas atribuições não estejam disciplinadas neste regulamento a execução dos
trabalhos que lhes forem atribuídos por seus superiores hierárquicos, de acordo com as normas legais e
regulamentares, observadas as especificações pertinentes aos cargos que ocupem.
Art. 36 Aos servidores em geral cumpre zelar pela guarda, uso adequado e conservação dos bens patrimoniais e
de consumo, representando contra atos ou omissões que revelem falta de probidade na guarda de bens ou
constituam infração funcional.
Art. 37 As atividades das Seções da Corregedoria serão orientadas e supervisionadas pela Coordenadoria da
Corregedoria, à qual competirá a revisão e ratificação dos trabalhos realizados, em consonância com as diretrizes
fixadas pelo Corregedor.
Art. 38 O Corregedor, em seus impedimentos eventuais, licenças ou férias, será substituído por Membro Titular do
Tribunal, na ordem decrescente de antiguidade.
Art. 39 Das decisões originárias do Corregedor, salvo disposição em contrário, caberá recurso para o Colegiado,
no prazo de 03 (três) dias contados da intimação ou ciência do interessado.
§ 1º O recurso será interposto perante o Corregedor através de petição que conterá a exposição do fato e do
direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão.
§ 2º Mantida a decisão pelo Corregedor, serão os autos remetidos ao Colegiado através da Presidência do
Tribunal.
Art. 40 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão solucionados pelo
Corregedor ou, a critério deste, pelo Coordenador da Corregedoria, observadas as normas de funcionamento do
Tribunal.
Art. 41 O presente regulamento entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, aos 19 dias do mês de dezembro de 2017.

DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE

DES. EDSON ULISSES DE MELO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE/SE
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JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA

JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA

JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA

JUÍZA DENISE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO

JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
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