DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Ano 2020, Número 005

Divulgação: sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

Publicação: segunda-feira, 13 de janeiro de
2020

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Desembargador José dos Anjos
Presidente
Desembargador Diógenes Barreto
Vice-Presidente e Corregedor
Rubens Lisbôa Maciel Filho
Diretor-Geral

Sumário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ..................................................................................................................................................2
Atos da Presidência................................................................................................................................................................................................2
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................2
Atos da Diretoria Geral ...........................................................................................................................................................................................3
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................3
Atos da Secretaria Judiciária..................................................................................................................................................................................4
Edital ...................................................................................................................................................................................................................4
CORREGEDORIA ELEITORAL.................................................................................................................................................................................4
Atos do Corregedor ................................................................................................................................................................................................4
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................4
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL .............................................................................................................................................................4
ZONAS ELEITORAIS.................................................................................................................................................................................................4
03ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................4
Edital ...................................................................................................................................................................................................................4
22ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................5
Sentença.............................................................................................................................................................................................................5
23ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................5
Edital ...................................................................................................................................................................................................................5
34ª Zona Eleitoral ...................................................................................................................................................................................................5
Sentença.............................................................................................................................................................................................................5
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ....................................................................................................................................6

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 005

Aracaju, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 1196/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, XXXIV, do Regimento interno;
Considerando o disposto no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de
1988;
Considerando o disposto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais";
Considerando o disposto na Resolução 73, de 11 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que "Dispõe
sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário";
Considerando o disposto na Resolução 23.323, de 19 de agosto de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, que
"Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais no âmbito da Justiça Eleitoral e dá
outras providências";
Considerando as alterações introduzidas pela Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil, que "Dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo"; RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer as regras a serem seguidas pelo Gestor do Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas e
pelos beneficiários de passagens aéreas e terrestres no âmbito deste Tribunal.
§ 1° O Gestor do Contrato referido no caput será designado no respectivo Termo de Contrato.
§ 2° Consideram-se beneficiários os Juízes-Membros, magistrados e servidores (efetivos, requisitados, cedidos,
removidos ou ocupantes de cargos em comissão) deste Tribunal, que estejam no efetivo exercício dos respectivos
cargos, funções ou atividades equivalentes, quando se deslocarem de sua sede a serviço da Justiça Eleitoral,
assim como os colaboradores e colaboradores eventuais.
§ 3° Não serão concedidas passagens quando o beneficiário se deslocar para o local de sua residência
cadastrado junto à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal.
Art. 2° Fará jus a passagens aéreas o beneficiário que se deslocar a serviço da Justiça Eleitoral para localidade
situada fora dos limites do Estado de Sergipe.
Art. 3° Para a escolha dos voos, devem ser considerados o horário do evento, o período de participação do
beneficiário, o tempo de traslado, a otimização do trabalho e uma condição laborativa produtiva.
§ 1° As passagens aéreas serão emitidas para voos com previsão de partida nos horários compreendidos entre 6
e 23 horas.
§ 2° Na ida, o desembarque deve anteceder em no mínimo 12 horas o início do evento.
§ 3° No retorno, o embarque deve ocorrer em até 24 horas após o término do evento.
Art. 4° Para a emissão dos bilhetes de passagens aéreas, devem ser observados os seguintes critérios, nesta
ordem:
I - Percursos de menor duração, sem escalas ou conexões, sempre que possível; e
II - Preço igual ou inferior à média de preços das passagens disponíveis para os períodos de embarque e
desembarque previstos nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 3°.
Art. 5° O beneficiário poderá solicitar a emissão de bilhete fora do estabelecido nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 3°, desde
que não haja prejuízo para sua participação no evento e seja observado o critério estabelecido no inciso II do art.
4°, cabendo-lhe assumir eventual diferença relativa ao voo de sua preferência.
Art. 6° Excetuam-se do disposto nos arts. 3° e 4°, em função das atribuições e exigências do cargo, as emissões
dos bilhetes de passagens aéreas destinados aos Juízes-Membros, ou a quem os estiver oficialmente
representando, e aos servidores designados para acompanhá-los.
Art. 7º O procedimento relativo à compra de franquia de bagagem, quando da aquisição de passagens aéreas por
este Tribunal, se dará na forma dos incisos abaixo:
I - Nos deslocamentos onde o afastamento se der por até 02 (dois) pernoites, a aquisição da passagem aérea será
sem bagagem adicional, sendo permitido ao beneficiário apenas o embarque da bagagem de mão, observadas as
restrições de peso ou volume impostas pelas companhias aéreas, não sendo objeto de ressarcimento quaisquer
custos incorridos pelo não atendimento dessas regras;
II - Nos deslocamentos onde o afastamento se der por mais de 02 (dois) pernoites, a aquisição da passagem
aérea poderá ocorrer com a inclusão do serviço de uma bagagem despachada, observadas as restrições de peso
ou volume impostas pelas companhias aéreas, não sendo objeto de ressarcimento quaisquer custos incorridos
pelo não atendimento dessas regras;
Art. 8° É de responsabilidade do beneficiário a remarcação de suas passagens junto à companhia aérea
correspondente quando houver mudança relativa ao retorno, cabendo-lhe comunicar ao Gestor do Contrato a
impossibilidade de remarcação, se ocorrer.
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§ 1º Emitidas as passagens, a solicitação para alterar data ou horário da viagem será processada sem ônus para o
beneficiário nas hipóteses em que a programação do serviço for alterada por caso fortuito, por força maior ou por
interesse da Administração, justificados no pedido de alteração.
§ 2º Caso a solicitação para alterar data ou horário da viagem não se enquadre nas hipóteses mencionadas no §
1º, as despesas adicionais decorrentes da remarcação da passagem deverão ser ressarcidas ao Tribunal pelo
beneficiário.
§ 3º O beneficiário deverá ressarcir o Tribunal dos valores que deixarem de ser reembolsados em virtude do
cancelamento da viagem ou não comparecimento ao embarque (no-show), salvo comprovada ocorrência de caso
fortuito, força maior ou interesse da Administração.
Art. 9° A critério da Administração, o beneficiário que se deslocar por meio próprio será ressarcido da despesa
com locomoção em valores equivalentes a 40% (quarenta por cento) do valor da passagem aérea, emitida de
acordo com os arts. 3º e 4º, desde que se faça por expresso requerimento, cabendo sua comprovação por meio de
declaração posterior.
Art. 10. Fará jus ao recebimento de valor para aquisição de passagens terrestres o beneficiário que se deslocar a
serviço da Justiça Eleitoral para localidade situada dentro dos limites do Estado de Sergipe.
§ 1° O valor não será concedido quando o deslocamento constituir atribuição permanente do cargo ou for efetuado
por meio de veículo oficial ou veículo à disposição da Justiça Eleitoral.
§ 2° Para a concessão do recurso, deverão ser observados os valores das tarifas para as linhas do Sistema de
Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, estabelecidos pelo Governo do Estado de Sergipe, através do
órgão competente.
§ 3° A concessão do valor da passagem terrestre fica condicionada à disponibilidade orçamentária deste Tribunal.
Art. 11. Os casos não previstos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretoria-Geral deste TRE.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura,
revogada a Portaria 207, de 23 de março de 2012.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 8/2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso XXV, da Portaria TRE/SE 296/2017;
Considerando as disposições da Lei 11.770/2008 e da Portaria TRE/SE 647/2017, bem como o Requerimento
0788647 e a Declaração 0800841;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora PERLA DANUCHA NASCIMENTO SANTANA, Analista Judiciário - Área Judiciária,
matrícula 30923184, 120 (cento e vinte) dias de Licença à Gestante, no período de 16/12/2019 a 13/04/2020, e
prorrogação da Licença à Gestante, por mais 60 (sessenta) dias, no período de 14/04/2020 a 12/06/2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/12/2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 22/2020
O Sr. RUBENS LISBOA MACIEL FILHO, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, § 2º, da Portaria TRE-SE 465/2014;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria 340/2019 para designar CARLOS ALBERTO VIANA JÚNIOR como membro do Comitê
Gestor das Cartas de Serviço de 1º e 2º Graus, em substituição a CAMILA COSTA BRASIL PORTELA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.PUBLIQUESE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
Diretor-Geral
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Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 09/01/2020 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=09/01/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 10 de janeiro de 2020.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portaria
PORTARIA 21/2020
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Interno da Corregedoria,
Considerando o artigo 2º do Regulamento Interno da Corregedoria Regional Eleitoral de Sergipe - CRE/SE;
Considerando a necessidade de uma permanente revisão e atualização do Manual de Procedimentos Cartorários
Eleitorais; e
Considerando as alterações ocorridas no corpo funcional desta Corregedoria,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 113, de 22 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Dispensar a servidora MICHELINE BARBOZA DE DEUS, da Comissão do Manual de Procedimentos
Cartorários Eleitorais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 2/2020 - 03ª ZE
De ordem do Dr. ALÍCIO DE OLIVEIRA ROCHA JÚNIOR, Juiz Eleitoral em Substituição da 3ª Zona, com sede
nesta Cidade de Aquidabã, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO
a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos partidos políticos do
Município de Aquidabã, Graccho Cardoso e Cedro de São João, que foram DEFERIDOS e/ou colocados em
DILIGÊNCIA por este Juízo Eleitoral, os requerimentos de ALISTAMENTO (INSCRIÇÃO), TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO dos eleitores, cuja lista está à disposição na sede do cartório eleitoral, referente(s) ao(s) lote(s) 22/2019.
RECURSOS ao deferimento de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO de eleitor poderão ser interpostos
para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe no prazo de 10 dias, contados a partir da publicação deste edital
conforme disposto no art. 17, parágrafo 1º e art. 18, parágrafo 5º da Resolução do TSE n.º 21538/03.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou o MM.
Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital Publicado e Afixado, no local de costume, neste Cartório e no Posto de
Atendimento de Cedro de São João, e publicado no DJE/SE. Dado e passado nesta Cidade de Aquidabã/SE, aos
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sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (07.01.2020). Eu, _______________, Daiane do Carmo
Mateus, Chefe de Cartório em Substituição, digitei o presente edital.
Documento assinado eletronicamente por ALICIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR, Juiz Eleitoral, em 07/01/2020,
às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
22ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 9-27.2019.6.25.0022
ORIGEM: SIMÃO DIAS(POÇO VERDE) - 22ª ZONA ELEITORAL
INTERESSADO(A)(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/SIMÃO DIAS
INTERESSADO(A)(S): JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO
INTERESSADO(A)(S): JOSÉ SANTANA MATOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - de Partido Político - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro/2018. Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
SENTENÇA
Vistos, etc.
(....)
Deste modo, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res. TSE 23.546/2017, atento à manifestação do
M.P.E. e aos esclarecimentos prestados à fl. 14, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
de direção municipal do Partido Social Democrático – PSD em Simão Dias, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, relativas ao exercício financeiro de 2018.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias(SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Simão Dias, 16 de dezembro de 2019.
Juiz Eleitoral HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO
Titular da 22ª zona/SE
23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 053/2019 - LOTE 045/2019 - OPERAÇÃO DE R.A.E.
De ordem da Exmo, Juiz Guilherme Diamantino de Oliveira Weber no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem interessar
possa ou queira impugnar, no prazo de 10 dias, de acordo com os arts. 42, 52 e 55 do Código Eleitoral vigente, as
operações de Revisão, Transferência, Alistamento e Segunda Via dos títulos eleitorais da relação anexa.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
MANDOU expedir o presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e
passado nesta Cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, ao(s) nove (09) dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
________,Vinícius Tavares Fagundes Ferreira, chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi o presente edital,
que é subscrito por mim.
VINÍCIUS TAVARES FAGUNDES FERREIRA
Chefe de Cartório substituto
34ª Zona Eleitoral
Sentença
INQUÉRITO POLICIAL 0162/2019 PF/SE (PROTOCOLO 1.578/2019 – 34ª ZE/SE)
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
RESUMO: ART.350 DO CÓDIGO ELEITORAL
INDICIADO: MARIA LINDINALVA BENTO DE ARAÚJO
DECISÃO:
Vistos, etc.
R.h.
Trata-se de procedimento criminal voltado à apuração da suposta prática de conduta delituosa prevista no art. 350
do Código Eleitoral, em que a autoridade policial concluiu apresentando relatório à fl.36/36v.
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O representante do Ministério Público Eleitoral à fls.38/41, apesar de vislumbrar ocorrência do delito supracitado,
manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial, ressalvando a possibilidade de reabertura do procedimento
caso surjam novos elementos, concluindo que o conceito de domicílio eleitoral é muito abrangente e composto de
vínculos políticos, econômicos, sociais, familiares e patrimoniais, ainda que não seja habitual.
Compulsando os autos, vejo que esta é a medida mais adequada ao feito, pois as provas carreadas na peça
inquisitória não autorizam, neste momento, a propositura da ação penal.
Assim, acolho o parecer do Promotor Eleitoral, para determinar o arquivamento do presente Inquérito, utilizando
como razão de decidir, os fundamentos por ele expendidos, ressalvando a hipótese do art. 18 do CPP.
Publique-se. Intimações e notificações necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 09 de janeiro de 2020.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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