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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA CONJUNTA 6/2020
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, e a Excelentíssima Senhora Desembargadora IOLANDA SANTOS GUIMARÃES, Vice-Presidente e
Corregedora Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos Regimentos
Internos do Tribunal e da Corregedoria,
CONSIDERANDO o agravamento da proliferação da pandemia do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no
território nacional;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade das atividades da Justiça Eleitoral em Sergipe;
CONSIDERANDO o estabelecido através da Resolução-TSE 23.615, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o teor da Informação 1121/2020, da SGP/COASA/SEASA;
CONSIDERANDO o adequado enfrentamento à emergência de saúde pública de relevância internacional
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e em complemento à Portaria 320/2020 e à Portaria
Conjunta 4/2020, ambas do TRE/SE,
RESOLVEM:
Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente na Secretaria do TRE, nas Zonas Eleitorais, na Central
de Atendimento da Capital e no CEAC do Shopping RioMar, no período compreendido entre os dias 23 de março a
30 abril de 2020.
§ 1° Para a garantia da continuidade dos serviços inadiáveis na Secretaria do Tribunal, os titulares das Unidades
poderão promover a realização de plantão presencial, em quantitativo mínimo necessário de servidores e em
escala de rodízio, a ser realizado, exclusivamente, no horário das 8 às 12 horas, dispensada a marcação de ponto
biométrico.
§ 2° Nas Zonas Eleitorais, os(as) Juízes(as) poderão promover a realização de plantão presencial, aos moldes do
previsto no parágrafo anterior, quando essencial para a realização de serviço urgente e inadiável.
Art. 2° O atendimento aos advogados, representantes de partidos políticos e cidadãos/eleitores será realizado por
meio telefônico ou eletrônico junto à Secretaria do TRE ou às Zonas Eleitorais, através dos números e endereços
virtuais identificados no sítio do TRE-SE (www.tre-se.jus.br).
Parágrafo único Permanece disponível o atendimento através do número da Ouvidoria (3209-8777), com
abrangência estadual.
Art. 3º Durante o período estabelecido no artigo 1º será adotado, no âmbito da Justiça Eleitoral em Sergipe, o
regime de trabalho remoto, cabendo à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) estudar a viabilização quanto
à disponibilidade técnica de equipamentos e sistemas, sempre resguardada a questão da segurança e
submetendo as possibilidades à Diretoria-Geral (DG).
Parágrafo único. Caberá aos titulares das Unidades, na Secretaria do TRE, e aos Chefes de Cartório, nas Zonas
Eleitorais, estabelecer as metas específicas e os critérios de aferição da produtividade para cada servidor (do
quadro, requisitado, cedido e sem vínculo) no que tange à execução de trabalho remoto, bem como fiscalizar a
efetiva execução das correlatas tarefas.
Art. 4° Os servidores que não prestarem serviço presencial nos termos do artigo 1º deste normativo deverão ficar à
disposição para eventual convocação de trabalho, de acordo com a necessidade inadiável do serviço.
§ 1° Cabe aos servidores manter seus contatos (celulares e e-mails pessoais) atualizados junto à chefia imediata
para o caso de eventual convocação.
§ 2° Eventual convocação para prestação de serviço não configurará realização de serviço extraordinário para
todos os efeitos.
§ 3º As férias dos servidores agendadas para o período de março a abril de 2020 não serão alteradas, salvo em
casos excepcionais por necessidade de serviço.
§ 4º Com exceção dos que estiverem em período de férias, todos os servidores deverão verificar diariamente a
sua caixa de mensagem institucional, procedendo às providências que lhe forem destinadas.
Art. 5° A Secretaria de Administração e Orçamento, em conjunto com os gestores dos contratos, adotará as
medidas necessárias quanto à prestação de serviços terceirizados.
Art. 6° Ficam suspensos, no período estabelecido no artigo 1°, os prazos dos feitos administrativos em tramitação
neste Tribunal.
Art. 7° A Assessoria de Comunicação (ASCOM) deverá promover a devida divulgação junto ao público externo e
aos órgãos de imprensa sobre os termos da presente Portaria Conjunta, cabendo à Secretaria de Gestão de
Pessoas (SGP) e aos gestores dos contratos deste Tribunal prestar as orientações cabíveis junto aos servidores e
contratados, respectivamente, quanto às disposições aqui contidas.
Art. 8º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 23/03/2020.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
DESA. IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
Corregedora
PORTARIA 315/2020 - SEI/TRE-SE - 0831357
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da Portaria 296/17, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997; o artigo 2º, §4º, da Portaria
TRE/SE 215/2014, alterada pelas Portarias TRE/SE 1217/2017 e 72/2019 e o Formulário de Substituição nº
0828424;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR a servidora LIDIA CUNHA MENDES DE MATOS, Analista Judiciário - Área Judiciária, matrícula
30923282, Assistente I, FC-1, da Escola Judiciária Eleitoral, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que
ocupa, exercer a função comissionada de Assistente VI da referida Escola, FC-6, nos dias 13 e 16/3/20 em
substituição a CARMEN LUIZA NASCIMENTO CARDOSO MENEZES, em razão de compensação de banco de
horas e ausência justificada da titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/3/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por NORIVAL NAVAS NETO, Diretor Geral Substituto, em 23/03/2020, às
12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 327/2020 - SEI/TRE-SE - 0832384
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso XVI, da Portaria TRE/SE 296/2017;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997; o artigo 2º, §3º, da Portaria
TRE/SE 215/2014, alterada pelas Portarias TRE/SE 1217/2017 e 72/2019 e o Formulário de Substituição nº
0831992;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR o servidor JAIME DOS SANTOS GOIS, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923256, Assistente I da Diretoria Geral, FC-1, que se encontra desempenhado suas atividades na Seção de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, da Presidência, para,
sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função comissionada de Chefe da referida Seção, FC6, no dia 18/03/2020, em substituição a VERONI JUNIOR CAETANO DE OLIVEIRA, em razão de licença por
doença em pessoa da família do titular e impossibilidade de substituição pelo substituto automático.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18/03/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por NORIVAL NAVAS NETO, Diretor Geral Substituto, em 23/03/2020, às
12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 328/2020 - SEI/TRE-SE - 0832432
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso XVI, da Portaria TRE/SE 296/2017;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997; o artigo 2º, §4º, da Portaria
TRE/SE 215/2014, alterada pelas Portarias TRE/SE 1217/2017 e 72/2019 e o Formulário de Substituição nº
0828275;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ROSANI PINHEIRO DE ALMEIDA, Analista Judiciário - Área Judiciária, matrícula
3092337, Assistente I da Diretoria Geral, FC-1, atualmente desempenhado suas atividades na Seção de Autuação
e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias, da Coordenadoria de Registro, Processamento de Feitos e
Informações Partidárias, da Secretaria Judiciária, deste Regional, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que
ocupa, exercer a função comissionada de Assistente V da referida Coordenadoria, FC-5, nos dias 04, 06, 11 e
13/03/2020, em substituição a MARCO ANTÔNIO SILVA FREIRE, em razão da participação do titular no Curso de
Comunicação Não Violenta.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/03/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por NORIVAL NAVAS NETO, Diretor Geral Substituto, em 23/03/2020, às
12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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 053

Aracaju, terça-feira, 24 de março de 2020

Página 4

CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 330/2020 - SEI/TRE-SE - 0833006
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 3ª Zona Eleitoral, Dr. RAPHAEL SILVA REIS, no uso das atribuições legais;
CONSIDERANDO o agravamento da proliferação da pandemia do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no
território nacional;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade das atividades da Justiça Eleitoral em Sergipe;
CONSIDERANDO o estabelecido através da Resolução-TSE 23.615, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o teor da Informação 1121/2020, da SGP/COASA/SEASA;
CONSIDERANDO o adequado enfrentamento àemergência de saúde pública de relevância internacional
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
CONSIDERANDO o estabelecido através da Resolução-TSE 23.615, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o estabelecido através da Portaria Conjunta TRE/SE de 06/2020 de 23 de março de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente na 3ª Zona Eleitoral, compreendida pelos municípios de
Aquidabã, Cedro de São João e Graccho Cardoso/SE, no período compreendido entre os dias 23 de março a 30
abril de 2020.
Art. 2° O atendimento aos advogados, representantes de partidos políticos e cidadãos/eleitores será realizado por
meio telefônico ou eletrônico, através do número e endereço virtual identificado no sítio do TRE-SE (www.trese.jus.br).
Art. 3º Durante o período estabelecido no artigo 1º será adotado o regime de trabalho remoto, cabendo a cada
servidor da 3ª Zona Eleitoral entrar em contato com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) para viabilizar
o acesso aos sistemas necessários àrealização do trabalho.
Parágrafo único. Caberá àChefia do Cartório, estabelecer as metas específicas e os critérios de aferição da
produtividade para cada servidor (do quadro e requisitado, cedido e sem vínculo) no que tange àexecução de
trabalho remoto, bem como fiscalizar a efetiva execução das correlatas tarefas.
Art. 4° Os servidores da 3ª Zona Eleitoral, efetivos e requisitados, deverão, durante o período determinado no art.
1º, ficar àdisposição para eventual convocação de trabalho, de acordo com a necessidade inadiável do serviço.
§1° Cabe aos servidores manter seus contatos (celulares e e-mails pessoais) atualizados junto àchefia do cartório
para o caso de eventual convocação.
§2° Eventual convocação para prestação de serviço não configurará realização de serviço extraordinário para
todos os efeitos.
§3º Com exceção dos servidores que estiverem em período de férias, estes deverão verificar diariamente a sua
caixa de mensagem institucional, procedendo às providências que lhe forem destinadas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL SILVA REIS, Juiz Eleitoral, em 23/03/2020, às 12:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 11/2020
PETIÇÃO CÍVEL (241) 0600004-92.2020.6.25.0030 - TOMAR DO GERU/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: JULIANA NOGUEIRA GALVÃO MARTINS
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (TOMAR DO
GERU/SE)
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RESPONSÁVEIS: EDIVANIO MOREIRA SOARES, EDEILSON DIAS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: BENITO MATOS SOARES - SE4054
REQUERIDO: JUÍZO DA 30ª ZONA ELEITORAL DE CRISTINÁPOLIS SE
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) Juliana Nogueira Galvão Martins, Juiz(a) da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, o
Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi(ram)
apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
PARTIDO
POLÍTICO
PC do B

DIRETÓRIO
MUNICIPAL
Tomar do
Geru/SE

PJE

PRESIDENTE

TESOUREIRO

EXERCÍCIO
FINANCEIRO

Petição Cível nº 060000492.2020.6.25.0030

Edivânio Moreira
Soares

Edeilson Dias
Santos

2016

Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), disponível na sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou,
em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério Público devidamente cadastrados, por meio
do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante dispõe o art. 3º, § 1º, da Res.-CNJ 121/2010.
Dado e passado nesta cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2020.
Eu, Carlos Jorge Leite de Carvalho, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
Assinado eletronicamente por: Carlos Jorge Leite de Carvalho
20/03/2020 16:37:04
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Número do Documento: 20032016370048100000000709819
ID do documento: 750772
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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