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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 535/2018, DE 11/7/18
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 o Relatório de Designação Mensal da Corregedoria Geral de Justiça (0552008) e a Tabela de
Substituição Automática da Corregedoria Geral de Justiça do Provimento 2, de 3/9/14;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA, Juiz Substituto à disposição
da Corregedoria, para responder pela 12ª Zona Eleitoral, sediada no município de Lagarto/SE, no período de 6 a
19/7/18, por motivo de afastamento da Juíza Titular, Carolina Valadares Bitencourt.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 6/7/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 413-44.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: ORACIO MACARIO DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Eleições 2016. Contas Desaprovadas. Recurso Eleitoral.
Improvimento
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Oracio Macario dos Santos, devidamente representado (fls. 160/169),
em face do Acórdão de fls. 150/159, da relatoria da Ilustre Juíza Denize Maria de Barros Figueiredo, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso mantendo a sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso
similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 138,48 (cento e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), que corresponde
a um valor irrisório comparado ao conjunto da prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial, a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
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Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 138,48 (cento e trinta e oito reais e quarenta e oito
centavos) é irrisória quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser
de natureza formal, não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à
luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que as falhas detectadas no acórdão vergastado
são irregularidades meramente formais que não comprometem a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro na sua prestação de contas
do valor de R$ 138,48 (cento e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), quantia, na sua ótica, considerada
inexpressiva no conjunto total da prestação de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a regularidade
das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
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em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão do recurso eleitoral e da
interposição do presente Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 09 de julho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 436-87.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: LAELSON COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Eleições 2016. Contas Desaprovadas. Recurso Eleitoral.
Improvimento.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Laelson Costa dos Santos, devidamente representado (fls. 143/153),
em face do Acórdão de fls. 138/142, da relatoria da Ilustre Juíza Denize Maria de Barros Figueiredo, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso mantendo na íntegra a sentença que desaprovou as contas
de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso
similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 100,00 (cem reais), que corresponde a apenas 3,18% do total de despesas
realizadas na presente prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
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Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 100,00 (cem reais) é irrisória quando considerada
em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal, não possuiu
intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que as falhas detectadas no acórdão vergastado
são irregularidades meramente formais que não comprometem a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro na sua prestação de contas
do valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva no conjunto total da prestação
de contas, representando apenas 3,18% do total das despesas realizadas na campanha.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a regularidade
das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
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3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão do recurso eleitoral e da
interposição do presente Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 09 de julho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
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 11/07/2018 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=11/07/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 12 de julho de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 10/07/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 52-65.2017.6.25.0011
ORIGEM: CARMÓPOLIS-SE (14ª ZONA ELEITORAL - MARUIM)
RELATORA: JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: LUIS GUIMARÃES SILVA
ADVOGADO: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SANÇÃO.
RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO A SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA
SANÇÃO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONDUTA VEDADA.
APLICAÇÃO OPE LEGIS DE SANÇÃO. CONDUTA DE POUCA GRAVIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA NO
MÍNIMO LEGAL.
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1. Segundo o TSE, "a configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei n° 9.504/97 se dá com a
mera prática de atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas" (AgR-Al 515-27, rel. Min.
Luciana Lóssio, DJe, de 25.11.2014).
2. No caso, restou configurada a utilização irregular da máquina pública, porquanto, numa análise objetiva,
verifica-se que, no mês de março de 2017, a servidora Leilane Santos Melo fazia jus à gratificação de
desempenho, que foi indevidamente suprimida.
3. De acordo com o TSE, "as hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza
objetiva. Verificada a presença dos requisitos necessários à sua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se
violada, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º do referido artigo de forma
proporcional"(REspe nº 53067/PA, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 2.5.2016).
4. Não há, dentro do rol de punições por conduta vedada, a obrigação de pagamento de gratificação suprimida de
servidor público. Contudo, reconhecida a prática de conduta vedada, como aconteceu na hipótese destes autos,
as sanções legais aplicam-se ope legis, ainda que o autor não tenha feito pedido nesse sentido.
5. Provimento parcial do recurso, para reconhecer a ocorrência de conduta vedada, afastando a sanção aplicada
(pagamento retroativo do valor referente ao cargo em comissão ocupado anteriormente por LEILANE SANTOS
MELO no Setor de Licitações), por ausência de previsão legal, aplicando-se ao recorrente multa de 5.000 UFIR, a
teor do disposto no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
PRESTAÇÃO DE CONTAS 112-08.2016.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB: 740-A/SE
INTERESSADO(A): PAULO HAGENBECK FILHO
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): MARIA GARDENIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAGENBECK
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, APROVAR COM RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DETECÇÃO
DE FALHAS. VERIFICAÇÃO DE IMPROPRIEDADE MERAMENTE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
REGULARIDADE DAS CONTAS ANALISADAS. IRREGULARIDADE NÃO COMPROMETEDORA DA LISURA
DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM RESSALVA.
1. As irregularidades e impropriedades referentes ao exercício 2015 devem ser analisadas de acordo com as
regras previstas na Resolução TSE 23.432/2014, por força do art. 65, §3º, inciso II, da Resolução TSE
23.464/2015.
2. A impropriedade remanescente não macula a confiabilidade da contabilidade do partido político, isto porque não
teve o desiderato de omitir qualquer receita ou despesa partidárias, tratando-se, efetivamente, de um mero
equívoco por parte dos gestores partidário.
3. Aprova-se, com ressalva, prestação de contas com irregularidade incapaz de comprometer a confiabilidade das
contas prestadas..
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 09/07/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 461-69.2016.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA-SE (13ª ZONA ELEITORAL - LARANJEIRAS)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: RENATO SOUZA LIMA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
RECORRIDO(A): ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE, RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - OAB: 5201/SE E
MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3806/SE
RECORRIDO(A): ADELVAN ANDRELINO DOS SANTOS
ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO - OAB:
736-A/SE E DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB: 737-A/SE
RECORRIDO(A): JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO - OAB:
736-A/SE E DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB: 737-A/SE
RECORRIDO(A): JOSÉ FREIRE DOS SANTOS
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ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO - OAB:
736-A/SE E DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB: 737-A/SE
RECORRIDO(A): AGRIPINO ADRELINO SANTOS
ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO - OAB:
736-A/SE E DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB: 737-A/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONDENAR OS
RECORRIDOS ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO E JOSÉ
FREIRE DOS SANTOS AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 MIL UFIRS E CASSAR OS
DIPLOMAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DE AREIA BRANCA DOS DOIS PRIMEIROS.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 41-A, DA LEI Nº 9.504/97. CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍDEO. PROVA TESTEMUNHAL. ELEITOR
COOPTADO. AFIRMAÇÃO EM JUÍZO DA PROMESSA DE VALOR EM DINHEIRO PARA VOTAR NO
CANDIDATO A PREFEITO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR FILMAGEM QUE MOSTRA A
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO REALIZADA PELO TIO DO CANDIDATO. CONSISTÊNCIA E ROBUSTEZ
DO ACERVO PROBATÓRIO. ANUÊNCIA DO CANDIDATO A PREFEITO. VÍNCULO FAMILIAR COM O AGENTE
RESPONSÁVEL PELA COMPRA DE VOTOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Para a condenação por captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41-A da Lei n° 9.504/97, é indispensável a
demonstração inequívoca da conduta de oferta ou entrega de bem ou vantagem com a finalidade da obtenção de
votos, não se fazendo necessário o pedido explícito de votos, bastando que, a partir das circunstâncias do caso
concreto, seja possível inferir o especial fim de agir.
2. Em relação à acusação de captação ilícita de sufrágio do eleitor Diego Alcântara, que teria sido efetivada pelos
recorridos Alan Andrelino e seu tio Agripino Andrelino (Fato 1), não se localiza nos autos prova suficiente para
confirmar a ocorrência do ilícito, na medida em que os depoimentos das testemunhas mostraram-se contraditórios
entre si, como também a declaração extrajudicial juntada ao feito não foi confirmada, na íntegra, pela testemunha.
Mantida, neste ponto, a sentença.
3. Quanto à acusação de captação ilícita de sufrágio dos eleitores Fábio dos Santos de Jesus e Maria da
Conceição Santos, que teria sido efetivada pelo recorrido Adelvan Andrelino dos Santos (Fato 2), pai do recorrido
Alan Andrelino, estando a suposta captação ilícita de sufrágio ancorada em única prova documental, no caso,
Escritura Pública Declaratória, não corroborada por outros depoimentos ou elementos probatórios que firmem um
juízo de certeza, razão pela qual não se localiza nos autos prova suficiente para confirmar a ocorrência do ilícito.
Mantida, neste ponto, a sentença.
4. Quanto à acusação de que o recorrido José Freire dos Santos, no dia da eleição, captou ilicitamente o voto do
eleitor conhecido como "Quinho" (Vagner Santos dos Reis), entregando-lhe dinheiro para que votasse no sobrinho
Alan Andrelino, também recorrido, então candidato ao cargo de prefeito de Areia Branca/SE (Fato 3), presente a
prova do ilícito, extraída especialmente dos depoimentos colhidos em juízo e do vídeo com imagens captadas de
uma câmara de segurança instalada na rua.
5. No tocante à ciência e anuência do candidato beneficiado Alan Andrelino com à conduta de seu tio José Feire,
presentes indícios suficientemente densos para concluir-se por sua presença, a saber: a) o autor da conduta
delitiva é tio de Alan Andrelino, candidato eleito para o cargo de prefeito de Areia Branca/SE; b) a esposa do autor
da conduta delitiva, a Sra. Josineide Oliveira Alves, é secretária municipal de educação de Areia Branca/SE.
Reformada, neste ponto, a sentença, para julgar procedente em parte a representação
6. Recurso conhecido e provido em parte, reformando-se a decisão no sentido de condenar os recorridos ALAN
ANDRELINO NUNES SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO e JOSÉ FREIRE DOS SANTOS, ao
pagamento de multa equivalente a 10 mil ufirs, bem como cassar os diplomas de prefeito e vice-prefeito de Areia
Branca/SE dos dois primeiros recorridos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 153-03.2016.6.25.0023
ORIGEM: TOBIAS BARRETO-SE
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO
EXPERIÊNCIA
E
JUVENTUDE,
JUNTOS
POR
TOBIAS
(PMDB/PSD/PRP/PP/PEN/DEM)
ADVOGADO: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE
EMBARGADO(A): JÚLIO CÉSAR RIBEIRO PRADO
ADVOGADOS: NICHOLAS ALEXANDRE RODRIGUES GAMA - OAB: 8121/SE E AMINTAS HENRIQUE DA
SILVA RAMOS - OAB: 8553/SE
EMBARGADO(A): JOSÉ ALBERTO DE JESUS GOIS
ADVOGADOS: NICHOLAS ALEXANDRE RODRIGUES GAMA - OAB: 8121/SE E AMINTAS HENRIQUE DA
SILVA RAMOS - OAB: 8553/SE

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 2018, Número 123

Aracaju, sexta-feira, 13 de julho de 2018

Página 9

TERCEIRO(A)
INTERESSADO(A):
COLIGAÇÃO
TOBIAS
SEGUINDO
EM
FRENTE
(PROS/PT/PDT/PCDOB/PSDB/PR/PSB/PSL/PTN/PSDC/SD/PV)
ADVOGADOS: NICHOLAS ALEXANDRE RODRIGUES GAMA - OAB: 8121/SE E AMINTAS HENRIQUE DA
SILVA RAMOS - OAB: 8553/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): ADILSON DE JESUS SANTOS
ADVOGADOS: NICHOLAS ALEXANDRE RODRIGUES GAMA - OAB: 8121/SE E AMINTAS HENRIQUE DA
SILVA RAMOS - OAB: 8553/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR. ACÓRDÃO PROLATADO EM 16/04/2018. OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.
VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTOS
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são admissíveis quando há, no acórdão, obscuridade, dúvida ou contradição, ou
quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal (art. 275, incisos I e II, do Código Eleitoral).
2. Da leitura dos trechos transcritos no acórdão, constata-se que o voto condutor fez as ponderações necessárias,
abarcando todo o conjunto probatório existente, destacando a gravidade da conduta da embargante que, sob
diversos aspectos, demonstrou um conduta desleal, voltada a ver confirmada uma história que não se sustenta.
3. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos..
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 371-92.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO (PSDB/PSL/PP/PPS/PSD/PTC)
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
EMBARGADO(A): HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: BRUNO NOVAES ROSA - OAB: 3556/SE
EMBARGADO(A): GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: BRUNO NOVAES ROSA - OAB: 3556/SE
EMBARGADO(A): ALEXSANDRO PRADO SANTOS
ADVOGADO: BRUNO NOVAES ROSA - OAB: 3556/SE
EMBARGADO(A): RENATO SIMPLÍCIO ALVES
ADVOGADA: VIVIANE LIMA REZENDE - OAB: 7822/SE
EMBARGADO(A): RUDIVAL FORTUNATO SILVEIRA
ADVOGADA: MARCELA PRADO DE OLIVEIRA BERGAMINI - OAB: 6333/AC
EMBARGADO(A): CECÍLIO FÉLIX DOS SANTOS
ADVOGADO: JOARLEIDE DE MATOS MENEZES CRUZ - OAB: 4415/SE
EMBARGADO(A): RAIMUNDO FELIX DOS SANTOS
ADVOGADO: JOARLEIDE DE MATOS MENEZES CRUZ - OAB: 4415/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 16/04/2018. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO. INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONHECIMENTO E NÃO
ACOLHIMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são admissíveis quando há, no acórdão, obscuridade, dúvida ou contradição, ou
quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal (art. 275, incisos I e II, do Código Eleitoral).
2. Da leitura dos trechos transcritos no acórdão, constata-se que o voto condutor não possui qualquer dos vícios
previstos no artigo 1022 do CPC, especialmente o erro de fato, a contradição e a omissão apontada pela
embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos..
Despacho
RECURSO ELEITORAL 432-46.2016.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
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RECORRENTE: COLIGAÇÃO VOTO DE CORAÇÃO (PSB/PSC/PMDB/PP/PSD/PRP/PSDB)
ADVOGADO: José Carlos Alves Santana Fonseca - OAB: 6129/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
RECORRIDO(A): JOSÉ ANTÔNIO SILVA ALVES
ADVOGADA: Juliana Souza de Calasans Melo - OAB: 5858/SE
ADVOGADO: Israel dos Santos Lopes - OAB: 10309/SE
RECORRIDO(A): OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RECORRIDO(A): ROGÉRIO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RECORRIDO(A): COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO (PDT/PPS/PPL/PC DO
B/PTC/PSDC/PRB)
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Representação Cargo - Prefeito - Conduta Vedada a Agente Público - Abuso - De Poder Político/Autoridade
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando que o presente feito cuida de matéria relacionada à tramitação prioritária prevista no art. 97-A, da
Lei nº 9.504/97 (Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do
processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua
apresentação à Justiça Eleitoral);
considerando que o presente feito foi distribuído em 04.12.2017, estando ainda, neste mês de julho, nesta
instância;
considerando que o presente feito encontra-se pronto para julgamento e já esteve inclusão na sessão plenária do
dia 09.07.2018, tendo dela sido retirado em virtude de pedido formulado pelo mesmo causídico;
INDEFIRO o requerimento de adiamento do julgamento deste feito, mantendo-se sua previsão de julgamento para
a sessão plenária designada para o dia 17.07.2018, às 15h.
Aracaju (SE), 11 de julho de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 154-23.2017.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima - OAB: 6482/SE
INTERESSADO(A): AUGUSTO CEZAR CARDOSO
INTERESSADO(A): PAULO ROBERTO DA ALMEIDA
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2016
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando o teor do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017;
considerando, ainda, que intimadas as partes para apresentar defesa técnica, fls. 46/49, estas se mantiveram
silente ao chamamento desta Justiça Especializada;
DOU POR ENCERRADA a fase instrutória e DETERMINO a intimação do órgão de direção estadual do Partido da
Mobilização Nacional (PMN) e dos demais interessados também incluídos como partes neste feito, bem como o
representante do Ministério Público Eleitoral (com a remessa destes autos), para o oferecimento de alegações
finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do disposto no artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju(SE), 11 de julho de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
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)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 310/2018 - TRE-SE/03ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 3ª Zona, RAPHAEL SILVA REIS, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, para os fins do estabelecido no art. 120, do
Código Eleitoral, e do art. 20, da Res. TSE 23.554/2017, em especial Partidos Políticos participantes do Pleito
2018, advogados e Ministério Público Eleitoral, que fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 19/07/2018, às 9:00
horas, no cartório eleitoral desta zona, para a nomeação dos mesários que trabalharão nas Eleições próximas
vindouras. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar
ignorância, foi feito o presente edital para publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Aquidabã, aos 11 de julho de 2018. Eu, ____, Sandra Miranda Conceição lima, Chefe de Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL SILVA REIS, Juiz Eleitoral, em 11/07/2018, às 11:48,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 07/2018 - 17ª ZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017
De ordem do Excelentíssimo Doutor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória/SE, no uso de
suas atribuições legais etc. FAÇO SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento,
que foi apresentada a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, referente ao exercício
financeiro de 2017 dos seguintes partidos:
PARTIDO
MDB – Movimento Democrático
Brasileiro

MUNICÍPIO
Nossa Senhora da Glória/SE

PC do B – Partido Comunista do Brasil

Nossa Senhora da Glória/SE

PSD – Partido Social Democrático

Nossa Senhora da Glória/SE

RESPONSÁVEIS
Presidente: Edil Lima Santos
Tesoureiro: Ana Acácia Ribeiro Matos
Presidente: Genésio Tavares Lima
Tesoureiro: José Edilberto Melo
Presidente: Abraão Lincoln Vieira
Tesoureiro: Ivaldo Procópio dos Santos

A declaração apresentada encontra-se disponível a qualquer interessado que, se quiser, pode impugná-la no
prazo de 03 dias (Res. TSE nº. 23.546/2017, art. 45, I), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nossa Senhora da Glória/SE, aos onze dias
do mês de julho de 2018. Eu, Juliana Leite Baptista de Meneses, Chefe de Cartório, digitei o presente, e subscrevi.
JULIANA LEITE BAPTISTA DE MENESES
Chefe de Cartório
18ª Zona Eleitoral
Despacho
D E C I S Ã O - PRESTADOR DE CONTAS 37-41.2018.6.25.0018
Vistos, etc. Em consonância com o disposto pelo art. 32 da Lei Nº 9.096/95, os partidos estão obrigados a enviar,
anualmente, em todos os seus níveis de direção, até o dia 30 de abril do ano seguinte, prestação de contas
relativa ao exercício findo.O órgão partidário municipal em tela, tendo deixado de cumprir com a referida
obrigação, foi devidamente notificado pelo cartório, nos termos do art. 30, I da Res. TSE 23.546/2017, para que
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suprisse a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Com o escoamento, in albis, do prazo concedido para a
manifestação do prestador, o cartório providenciou o encaminhamento, a este juízo, da informação de fl. 02,
pontuando que persiste a inadimplência.Deste modo, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.546/2017,
DETERMINO a imediata suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão inadimplente em comento
pelo tempo em que perdurar a omissão, devendo ser realizado o correspondente registro no SICO.
PROVIDENCIE, ainda, o cartório:
A autuação da informação de fl. 02 na classe processual de Prestação de Contas em nome do órgão partidário;
A comunicação aos diretórios nacional e estadual do partido acerca da sanção relativa à suspensão das cotas do
Fundo Partidário;
A juntada aos autos dos extratos bancários que tenham sido, eventualmente, remetidos à Justiça Eleitoral por
instituição financeira que mantenha conta bancária pertencente ao órgão inadimplente (art. 6º, §2º da Res. TSE
23.464/2015);
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista ao(s) interessado(s) para que se manifeste(m) sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Solicitadas diligências ou nada mais havendo, venham-me conclusos.
P.R.I.
Porto da Folha (SE), 06 de julho de 2018.
Alex Caetano de Oliveira
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
19ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 287-24.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO O FUTURO SE CONSTRÓI COM ATITUDE (PR / PTB / PP / PT / PTN / PHS /
PTC / PEN / PSD / PC DO B / PSC)
ADVOGADO: Edson Luiz Aragão de Souza - OAB: 6690/SE
INVESTIGADO: COLIGAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO COM A NOSSA GENTE (PMDB / PPS / REDE / PSB)
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
INVESTIGADO: ROZENILTON RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
INVESTIGADO: JOSÉ DE NOVAES RIBEIRO
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
INVESTIGADO: ANUZIA VIEIRA SANTOS
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
INVESTIGADO: ATEVALDO VERÍSSIMO CARDOSO
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
INVESTIGADO: FLÁVIA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO: Genilson Rocha - OAB: 9623/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Conduta Vedada a Agente Público PEDIDO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Tratam os autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL com pedido de liminar, proposta pela
COLIGAÇÃO "O FUTURO SE CONSTRÓI COM ATITUDE" (PR/PTB/PP/PT/PTN/PHS/PTC/PEN/PSD/PC DO
B/PSC) em face da COLIGAÇÃO "CONSTRUINDO O FUTURO COM A NOSSA GENTE"
(PMDB/PPS/REDE/PSB), bem como de ROZENILTON RAMOS DE OLIVEIRA, JOSÉ DE NOVAES RIBEIRO,
ANUZIA VIEIRA SANTOS, ATEVALDO VERÍSSIMO CARDOSO e FLÁVIA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA.
Alega o autor que os fatos que ensejaram a AIJE ocorreram no dia 13 de fevereiro de 2016, durante as
comemorações da festa da padroeira do município de Amparo do São Francisco, argumentando que para o evento
fora contratado o artista Cid Natureza para realizar a propaganda/promoção pessoal do candidato Rozenilton.
Ainda, argumentam que houve abuso do poder econômico e politico, em razão da realização de excursão, por
meio do CRAS do município de Amparo de São Francisco, com fim de promover propaganda eleitoral dos
investigados.
Com a inicial juntou os documentos de fls. 17/20 e mídia de fl. 21.
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Devidamente notificados, os requeridos apresentaram contestação de fls. 22/39. Com a peça de defesa juntaram
os documentos de fls. 40/96 e mídia de fl. 97.
Audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de abril de 2017, conforme termo juntado aos autos à fl. 109.
Alegações finais juntada aos autos, pelos requeridos, às fls. 111/115 pugnando pela improcedência da AIJE. E
alegações finais do Presentante do Ministério Público manifestando-se pela improcedência do pedido inicial.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de representação eleitoral formulada por COLIGAÇÃO "O FUTURO SE CONSTRÓI COM ATITUDE" ,
sob o argumento de que os representados se utilizaram da estrutura do Poder Executivo Municipal para realizar
promoção pessoal dos candidatos representados e em razão, da suposta existência, de abuso do poder
econômico e político.
Examino, em primeiro lugar, a preliminar agitada na defesa, atinente à ilegitimidade passiva ad causam da
coligação representada.
No caso sub examine, a sanção prevista aos comportamentos vedados atribuídos aos representados não se limita
à cassação do registro ou do diploma, havendo previsão de multa.
Sendo assim, possível o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor da coligação e
dos investigados, porquanto a ela é cabível a aplicação da multa prevista na legislação respectiva.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
No mérito, necessário se faz tecer algumas considerações, que servirão de linha condutora para a resolução da
vexata quaestio.
A propaganda eleitoral é uma das formas de captação de votos utilizada, em época determinada por lei, visando a
eleição a cargos eletivos. Rege-se pelos princípios da legalidade, liberdade, responsabilidade, igualdade,
disponibilidade e controle judicial.
Consoante dispõe a Lei 9.504/97, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. Assim, toda propaganda eleitoral realizada antes deste período caracteriza propaganda extemporânea,
também denominada propaganda fora de época ou antecipada.
A lei eleitoral visa, desta forma, assegurar a igualdade entre os candidatos. Certamente, aquele candidato que
promove propaganda antecipada desequilibra o pleito eleitoral e põe-se em irregular situação de vantagem com
relação àqueles que cumprem as determinações legais.
No caso em testilha, não há provas nos autos de que houve propaganda eleitoral dos representados anterior ao
registro de sua candidatura. A mídia acostada aos autos não demonstra a existência de propaganda pessoal dos
representados, posto que à época (fevereiro/2016) não havia sequer a definição de qual seria o candidato apoiado
pelo prefeito e nem registro de candidatura.
Assim, a mera indicação dos trechos transcritos às fls. 05 e 06, por si só, não são suficientes para ratificar a
existência de propaganda eleitoral e/ou o prévio conhecimento requeridos acerca da sua realização, uma vez que
inexiste, na mídia trazida aos autos, qualquer informação acerca do futuro pleito eleitoral, bem assim do cargo
eletivo que os requeridos disputariam nas eleições futuras.
Assim sendo, não há como se emprestar o conceito de propaganda eleitoral antecipada ao caso em exame, visto
que para tal exige-se a ocorrência, ainda que dissimulada, de referência ao pleito com a identificação da finalidade
de angariar votos para determinado candidato, o que não se vislumbra no caso em exame.
Oportuno salientar ainda que, em verdade, na situação revelada nos presentes autos, verifica-se que o show
realizado, visou à promoção de festejos tradicionais (comemoração à padroeira da cidade de Amparo de São
Francisco) afetos aos cidadãos do município de Amparo do São Francisco/SE.
Ademais, não se verifica na legislação eleitoral qualquer vedação a realização de festejos tradicionais pelos
municípios em anos eleitorais. O ordenamento jurídico pátrio veda, frise-se, a ocorrência de condutas e situações
que maculem os princípios que regem a seara eleitoral, o que não se vislumbra no caso em tela. Por conseguinte,
o fato de estar prevista a realização de eleições em 2016, não impedia a municipalidade de promover evento
pertencente à tradição daquela cidade.
O que existe em nosso ordenamento jurídico é a vedação de utilização indevida do aparato da administração
pública com intuito de gerar dividendos eleitorais para determinado candidato, situação que não se coaduna com
os elementos existentes nos presentes fólios.
Da mesma forma, entendo que não restou configurado, durante toda a instrução processual, o uso promocional do
centro de referência de assistência social - CRAS de Amparo de São francisco, durante o passeio de catamarã
pelas águas do rio São francisco, realizaram no dia 31 de agosto de 2016, com o escopo de promover propaganda
eleitoral dos candidatos investigados.
Posto que, inexistem nos autos qualquer prova de que os investigados tenham se valido do passeio para promover
seus nomes ou suas campanhas, seja proferindo discursos ou qualquer tipo de manifestação, ou distribuindo
materiais de campanhas, abordando eleitores para fins de captação de sufrágio. Logo, não há como acolher os
argumentos aventados pelos autores nessa AIJE.
III- DISPOSITIVO:
Por todo o exposto e por tudo mais que dos autos constam, acolho o parecer ministerial e julgo IMPROCEDENTE
os pedidos embutidos na exordial.
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Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se, em seguida.
Publique-se. Intimações e notificações necessárias.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
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).
AÇÃO PENAL 66-46.2013.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO
AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RÉU: TACIANO HORA DOS SANTOS
RÉU: VANUZA HELENA DOS SANTOS
RÉU: MARIVALDO OLIVEIRA LEITE
RÉU: VALDI NASCIMENTO DOS SANTOS
RÉU: RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO
RÉU: RIVALDO MONTEIRO JÚNIOR
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.,
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu representante legal, propôs a suspensão
condicional do processo em face dos indiciados TACIANO HORA DOS SANTOS, VALDI NASCIMENTO DOS
SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO E RIVALDO MONTEIRO JÚNIOR, todos já conhecidos nos
autos, com fundamento no art. 89 § 5º da Lei nr. 9.099/95).
À fl. 281 consta o cumprimento das condições impostas para o sursis processual, bem como a inexistência de
motivos que imponha a revogação dessa benesse legal.
Nessa senda, o Ministério Público eleitoral manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em relação
aos indiciados acima nominados, em virtude o cumprimento das condições impostas no Sursis.
É o breve relato. Decido.
In casu, verifica-se que os indiciados TACIANO HORA DOS SANTOS, VALDI NASCIMENTO DOS SANTOS,
RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO E RIVALDO MONTEIRO JÚNIOR cumpriram integralmente Sursis
processual, consoante se observa da certidão de fl. 281 dos autos sendo imperiosa a extinção da punibilidade dos
supracitados indiciados.
Posto isso, acolho a manifestação ministerial e DECLARO extinta a punibilidade, em razão do cumprimento
integral da suspensão condicional do processo, dos indiciados TACIANO HORA DOS SANTOS, VALDI
NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO E RIVALDO MONTEIRO JÚNIOR, no
tocante à Ação Penal de nr. 66-46.2013.6.25.0025, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Ainda, defiro o pedido in fine da manifestação de fl. 285 do Parquet, ao passo que DETERMINO a intimação dos
denunciados MARIVALDO OLIVEIRA LEITE e VANUZA HELENA DOS SANTOS, para que tragam, no prazo de
10 dias, esclarecimentos a respeito do descumprimento das condições que lhes foram impostas na decisão de fl.
172.
Advirta-se aos beneficiados que seu silêncio ou apresentação de justificativa inadequada, implicará na revogação
do sursis processual estabelecido em seu benefício.
Após, com a manifestação dos beneficiados, dê-se vista dos autos ao Parquet.
P.R.I. Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL 67-94.2014.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Denunciante
RÉU: ANA TOMAZ DE AQUINO SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: JANDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: ADRIANA MARIA SANTOS
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ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: GISLEIDE SANTOS SILVA BATISTA
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: DAIANE VIEIRA BRITO SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: CLÉVERTON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: ESTÁCIO FEITOSA XAVIER
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - TRANSFERÊNCIA ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL - CRIME ELEITORAL - IMPUGNAÇÃO - INSCRIÇÃO ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO:
O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em exercício neste juízo eleitoral, ofereceu denúncia contra ANA TOMAZ
DE AQUINO SANTOS, JANDSON DA SILVA SANTOS, ADRIANA MARIA SANTOS, GISLEIDE SANTOS SILVA
BATISTA, DAIANE VIEIRA BRITO SANTOS, LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA, CLEVERTON PEREIRA DOS
SANTOS e ESTÁCIO FEITOSA XAVIER.
Narra a denúncia que os denunciados acima mencionados, solicitaram a transferência de seus domicílios
eleitorais para a cidade de São Francisco, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, fazendo uso de
comprovantes de endereços de imóveis que não residiam, com o intuito de inscreverem-se fraudulentamente
como eleitores, ou concorrerem para esta conduta, ou fazendo declaração falsa em documento particular para
aquela finalidade.
À fl. 17 foi determinada a audiência de suspensão condicional do processo, com a citação pessoal dos réus.
Em audiência, ocorrida e 29/05/2014, os denunciados ANA TOMAZ DE AQUINO SANTOS, GISLEIDE SANTOS
SILVA BATISTA, DAIANE VIEIRA BRITO SANTOS, CLEVERTON PEREIRA DOS SANTOS e ESTÁCIO FEITOSA
XAVIER aceitaram a proposta de sursis processual ofertada pelo MP.
Às fls. 63/72 foram apresentadas as alegações escritas dos denunciados JANDSON DA SILVA SANTOS e
LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA.
Manifestação da denunciada ARIANA MARIA SANTOS, fl. 118, informando que concorda, em todos os termos,
com a proposta de sursis processual ofertada pelo MP.
Designada audiência de instrução e julgamento, em relação aos réus JANDSON DA SILVA SANTOS e
LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA.
Alegações finais, fls. 238/245, pugnando pela procedência da denúncia dos réus JANDSON DA SILVA SANTOS e
LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA, na sanção do art. 289 do código Eleitoral, na forma dos arts. 29 e 71 do CPB.
Em razão de ADRIANA MARIA SANTOS, ANA TOMAZ DE AQUINO SANTOS, GISLEIDE SANTOS SILVA
BATISTA, DAIANE VIEIRA BRITO SANTOS e ESTÁCIO FEITOSA XAVIER terem cumprido integralmente o sursis
processual, à fl. 259, após acolher a manifestação do Parquet, este juízo eleitoral declarou extinta a punibilidade
em relação a estes beneficiados.
Às fls. 261/271 foram apresentadas as alegações finais em relação aos denunciados JANDSON DA SILVA
SANTOS e LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA, pugnando pela absolvição dos réus.
Audiência de justificativa pelo descumprimento das condições impostas no sursis processual em relação ao
beneficiário CLEVERTON PEREIRA DOS SANTOS.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Encerrada a instrução processual, estando o feito pronto para julgamento, impõe-se o exame sobre as provas
produzidas, a fim de serem valoradas as pretensões do Ministério Público e, em contrapartida, as que resultaram
da Defesa, de modo a ser realizada, diante dos fatos que ensejaram a presente persecução criminal, a prestação
jurisdicional do Estado.
Do exame dos autos, depreende-se que a hipótese não suscita maior indagação. Isso porque a materialidade e a
autoria encontram-se fartamente demonstradas nos autos.
Segundo narra a inicial acusatória, os denunciados solicitaram a transferência de seus domicílios eleitorais para a
cidade de São Francisco, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, fazendo uso de comprovantes
de endereços de imóveis que não residiam, com o intuito de inscreverem-se fraudulentamente como eleitores, ou
concorrerem para esta conduta, ou fazendo declaração falsa em documento particular para aquela finalidade.
Desse modo, segundo a acusação, teriam incorridos no crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, nas formas
dos arts. 29 e 71 do CPB, os denunciados JANDSON DA SILVA SANTOS e LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA.
Dispõe o art. 289 do Código Eleitoral, verbis:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
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O crime acima transcrito ocorre sob as modalidades de fraudar a inscrição como eleitor. O delito se aperfeiçoa,
mediante a conduta com dolo do sujeito ativo, que faz a inscrição de eleitor usando de meios fraudulentos em
relação ao seu em domicílio eleitoral.
Assim, em relação ao réu JANDSON DA SILVA SANTOS tem-se que confessou tanto no âmbito administrativo
quanto no curso da instrução processual, vejamos:
"Que é sua assinatura aposta à fl. 18, que Ana Tomaz é amiga de seu pai. Que mora no povoado Pau da Canoa
desde criança; que não conhece de nome Lúcia Maria Figueiredo de Bito; que Ana Tomaz não mora e nem morou
no povoado pau da canoa. Que não se recorda de ter assinado o doc. de fl. 18, que nem sabia que transferiram
um título com esse doc; Que não foi cabo eleitoral. (¿)
Interrogatório - Inquérito policial
¿Que me chamou para assinar o documento de transferência até o fórum. Os comprovantes de residência não me
recordo de onde eram derivados. Reconheço que agi consciente e realizando uma conduta criminosa"
Interrogatório - Instrução processual.
Com efeito, apesar da negativa da acusada LUCIMARA DOMINGOS a prova testemunhal colhida na instrução
processual, assim como as demais provas documentais e as colhidas durante a fase inquisitorial informam toda a
dinâmica do fato delituoso em conformidade à narrativa acusatória do parquet.
Ressalte-se que a mera negativa de autoria do delito por parte da ré LUCIMARA DOMINGOS não possui o condão
de desacreditar as provas e indícios colhidos nos autos, haja vista que suas alegações não contém nenhum lastro
probatório.
Apesar do esforço da defesa em sentido contrário, reputo comprovada as autorias atribuídas aos denunciados
JANDSON DA SILVA SANTOS e LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA.
Inexistente qualquer excludente de culpabilidade, pois os réus são imputáveis, eram-lhe exigível condutas diversas
e tinham potencial consciência da ilicitude. Vale conferir:
RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA TÍPICA QUE NÃO EXIGE A INTENÇÃO DE
LESAR COM FIM DETERMINADO. CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA
OBTENÇÃO DO RESULTADO. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE SE IMPÕE. - A INSCRIÇÃO FRAUDULENTA ABRANGE TANTO O ATO
DO ALISTAMENTO ELEITORAL COMO O DE TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO, SENDO O PROCEDIMENTO
DE TRANSFERÊNCIA, ESPÉCIE DO GÊNERO "INSCRIÇÃO". PRECEDENTE: TSE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. (RECURSO CRIMINAL nº 6055, Acórdão de 20/10/2015, Relator (a) ANDRÉ GUILHERME LEMOS
JORGE, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 27/10/2015).
E, ainda:
RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA FEITA COM BASE NA FIGURA TÍPICA DO ART. 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INSCRIÇÃO ELEITORAL FRAUDULENTA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. AGENTE QUE
REQUEREU À JUSTIÇA ELEITORAL TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL DECLARANDO
ENDEREÇO DIVERSO DA SUA REAL RESIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CRIME ESSENCIALMENTE FORMAL. INOCORRÊNCIA DO
CHAMADO ERRO DE PROIBIÇÃO. DESPROVIMENTO. (RECURSO CRIMINAL nº 12555, Acórdão de
12/09/2013, Relator (a) ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE, Publicação: DJESP - Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-SP).
Dessa forma, não merecem guarida os argumentos levantados pela defesa técnica da ré, posto restar
suficientemente provada sua prática delituosa.
Percebe-se, portanto, que há uma satisfação plena dos requisitos objetivos e subjetivos do tipo criminoso
imputado aos denunciados e descrito na peça acusatória vestibular.
III - DISPOSITIVO:
ISTO POSTO, fulcrada nos dispositivos legais acima elencados e nos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em consequência, CONDENAR os réus, JANDSON DA SILVA
SANTOS e LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA, nas penas do art. 289 do Código Eleitoral, nos termos do art. 29 e
71 do CPB.
Com fulcro no art. 59, 60 e 68, do Código Penal, passo a dosimetria da pena.
Passo à dosimetria e aplicação da pena, a partir da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
- Em relação ao réu JANDSON DA SILVA SANTOS:
1º) Circunstâncias judiciais:
a) A culpabilidade: Reprovável. b) Antecedentes: Ausentes. Não possui condenação anterior ao crime; c) Conduta
Social: Não há elementos nos autos que demonstrem aspectos do comportamento do acusado; d) Personalidade:
Desconhecida; e) Motivos: Os inerentes ao crime; f) Circunstâncias: Inerentes ao tipo; g) Consequências do crime:
prejuízo à lisura do processo eleitoral; h) Comportamento da vítima: Prejudicado, pois a vítima é a coletividade.
Prevê o Código Eleitoral: Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de
quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.
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Sopesando as circunstâncias do artigo 59, caput, do CPB, observo que DUAS circunstâncias são desfavoráveis ao
denunciado. Por tais motivos, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 07 (sete) dias-multa, sendo cada
dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato.
2º) Circunstâncias legais:
Consoante disciplina o artigo 68, do Código Penal, enfrenta-se em segundo lugar a existência de atenuantes e
agravantes, e, em terceiro, casos de aumento e diminuição da pena.
No caso vertente, há circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, motivo por
que reduzo em 2 (dois) meses de reclusão a pena privativa de liberdade e em 2 (dois) dias-multa a pena de multa.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem analisadas.
3º) Do crime continuado:
Os autos demonstram terem ocorrido os delitos em sua forma continuada, porquanto praticados sob a mesma
espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução, em conformidade com o art. 71, do Código Penal, o
que impõe a majoração de 1/6 (um sexto) da pena aplicada, equivalente a 2 (dois) meses de pena de reclusão,
resultando em 02 (dois) anos de reclusão.
Torno, pois, a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do
salário mínimo cada dia-multa, vigente à época do fato, a ser cumprida em regime aberto, consoante determina o
art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Considerando que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, bem como que a sentenciada faz jus à substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direito, em
conformidade com o que preceitua o art. 44, em seu § 2º, parte final, substituo a pena de reclusão por uma de
prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, devendo ser cumprida à razão de uma hora de trabalho
por dia de condenação (art. 46, § 3º, do Código Penal), e prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (ml e
quinhentos reais), a ser recolhida em benefício do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de
Propriá (Conta nr. 300462-9, agência 052, tipo 22).
- Em relação à ré LUCIMARA DOMINGOS DA SILVA:
1º) Circunstâncias judiciais:
a) A culpabilidade: Reprovável. b) Antecedentes: Ausentes. Não possui condenação anterior ao crime; c) Conduta
Social: Não há elementos nos autos que demonstrem aspectos do comportamento do acusado; d) Personalidade:
Desconhecida; e) Motivos: Os inerentes ao crime; f) Circunstâncias: Inerentes ao tipo; g) Consequências do crime:
prejuízo à lisura do processo eleitoral; h) Comportamento da vítima: Prejudicado, pois a vítima é a coletividade.
Prevê o Código Eleitoral: Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de
quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.
Sopesando as circunstâncias do artigo 59, caput, do CPB, observo que duas circunstâncias são desfavoráveis ao
denunciado.
Por tais motivos, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 07 (sete) dias-multa, sendo cada dia-multa no
valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato.
2º) Circunstâncias legais:
Não há atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena a serem analisadas.
3º) Do crime continuado:
Os autos demonstram terem ocorrido os delitos em sua forma continuada, porquanto praticados sob a mesma
espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução, em conformidade com o art. 71, do Código Penal, o
que impõe a majoração de 1/6 (um sexto) da pena aplicada, equivalente a 2 (dois) meses de pena de reclusão,
resultando em 02 (dois) anos de reclusão.
Torno, pois, a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor
de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa, vigente à época do fato, a ser cumprida em regime aberto,
consoante determina o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Considerando que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, bem como que a sentenciada faz jus à substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direito, em
conformidade com o que preceitua o art. 44, em seu § 2º, parte final, substituo a pena de reclusão por uma de
prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, devendo ser cumprida à razão de uma hora de trabalho
por dia de condenação (art. 46, § 3º, do Código Penal), e prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (ml e
quinhentos reais), a ser recolhida em benefício do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de
Propriá (Conta nr. 300462-9, agência 052, tipo 22).
PROVIMENTOS FINAIS
Efetuada a substituição, incabível a suspensão condicional das penas.
Tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, poderão os réus apelar da sentença
em liberdade, nos termos do art. 594 do Código de Processo Penal.
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Arbitro honorários advocatícios à defensora dativa Dra. Laís Dorvillé Moreira Silveira, OAB/SE 5977, a qual foi
nomeado aos réus, levando-se em conta a espécie da demanda e o tempo de atuação da defensora no feito - 04
anos, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).
Intime-se, pessoalmente, os sentenciados e seu defensor dativo. Ciência ao Representante do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, providencie-se:
a) O lançamento dos nomes dos sentenciados no rol dos culpados;
b) Proceda-se às devidas comunicações administrativas recomendadas pela egrégia Corregedoria-Geral da
Justiça, para fins de estatística e antecedentes;
c) Intimem-se os réus para que efetuem o pagamento da multa, no prazo de 10 dias;
d) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim de suspensão dos direitos políticos;
d) Cadastre-se a execução da pena, nela designando audiência admonitória.
Publique-se e registre-se a sentença.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL 67-31.2013.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
AUTOR(A): Ministério Público Eleitoral
RÉU: MARCOS PAULO BRITO PACHECO
RÉU: JACIARA FLORÊNCIA DA SILVA
RÉU: ANTÔNIO COSTA SANTOS
RÉU: MARCOS ROCHA DA SILVA
RÉU: SELCA GOMES ROCHA
ADVOGADO: Laís Dorvile Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO FRAUDULENTE - PROPOSTA CONDICIONAL DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.,
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu representante legal, propôs a suspensão
condicional do processo em face dos indiciados MARCOS PAULO BRITO PACHECO, ANTÔNIO COSTA
SANTOS e MARCOS ROCHA DA SILVA, todos já conhecidos nos autos, com fundamento no art. 89 §§ 3º e 4º da
Lei nr. 9.099/95).
À fl. 298 consta o cumprimento das condições impostas para o sursis processual, bem como a inexistência de
motivos que imponha a revogação dessa benesse legal.
Nessa senda, o Ministério Público eleitoral manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em relação
aos indiciados acima nominados, em virtude o cumprimento das condições impostas no Sursis.
É o breve relato. Decido.
In casu, verifica-se que os indiciados MARCOS PAULO BRITO PACHECO, ANTÔNIO COSTA SANTOS e
MARCOS ROCHA DA SILVA cumpriram integralmente Sursis processual, consoante se observa da certidão de fl.
298 dos autos sendo imperiosa a extinção da punibilidade dos supracitados indiciados.
Posto isso, acolho a manifestação ministerial e DECLARO extinta a punibilidade, em razão do cumprimento
integral da suspensão condicional do processo, dos indiciados MARCOS PAULO BRITO PACHECO, ANTÔNIO
COSTA SANTOS e MARCOS ROCHA DA SILVA, no tocante à Ação Penal de nr. 67-31.2013.6.25.0025, para que
surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Ainda, defiro o pedido in fine da manifestação de fl. 302, e DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Banese
para que, no prazo de 15 dias, informe a este juízo os depósitos realizados (data, valores e depositante) em conta
judicial vinculada a este processo, pelas denunciadas Jaciara Florência da Silva e Selça Gomes da Rocha.
Após, com a resposta do Banco Banese, dê-se vista dos autos ao Parquet, para manifestação.
P.R.I. Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL 65-27.2014.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÉBLICO ELEITORAL
RÉU: MARIA CENAURA DA SILVA
RÉU: ADEMÁRIO RODRIGUES BATISTA
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ADVOGADO(A): LAÍS DORVILLÉ MOREIRA SILVEIRA - OAB/SE Nº 5.977
RÉU: MANOEL EDMUNDO DA SILVA
RÉU: ALDENIR COSTA DE ARAÚJO
RÉU: MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO
RÉU: ANA LOURDES GUIDA DE ANDRADE
RÉU: BATUEL DE OLIVEIRA
RÉU: FRANCISCO ANANIAS FEITOSA
RÉU: JOSÉ DE OLIVEIRA
RÉU: ALEXANDRO DOS SANTOS
RÉU: JILCLEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO
RESUMO: AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO FRAUDULENTA - TRANSFERÊNCIA ELEITORAL - CRIME ELEITORAL IMPUGNAÇÃO - INSCRIÇÃO ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.,
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu representante legal, propôs a suspensão
condicional do processo em face dos indiciados MARIA CENAURA DA SILVA, MANOEL EDMUNDO DA SILVA,
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO, BATUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANANIAS FEITOSA,
JILCLEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO, ALDENIR COSTA DE ARAÚJO, ANA LOURDES GUIDA DE
ANDRADE, JOSÉ DE OLIVEIRA e ALEXANDRO DOS SANTOS, todos já conhecidos nos autos, com fundamento
no art. 89 §§ 3º e 4º da Lei nr. 9.099/95).
À fl. 435 consta o cumprimento das condições impostas para o sursis processual, bem como a inexistência de
motivos que imponha a revogação dessa benesse legal.
Nessa senda, o Ministério Público eleitoral manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em relação
aos indiciados acima nominados, em virtude o cumprimento das condições impostas no Sursis.
É o breve relato. Decido.
In casu, verifica-se que os indiciados MARIA CENAURA DA SILVA, MANOEL EDMUNDO DA SILVA, MARIA DAS
GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO, BATUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANANIAS FEITOSA, JILCLEVERTON
DOS SANTOS NASCIMENTO, ALDENIR COSTA DE ARAÚJO, ANA LOURDES GUIDA DE ANDRADE, JOSÉ DE
OLIVEIRA e ALEXANDRO DOS SANTOS cumpriram integralmente Sursis processual, consoante se observa da
certidão de fl. 345 dos autos sendo imperiosa a extinção da punibilidade dos supracitados indiciados.
Posto isso, acolho a manifestação ministerial e DECLARO extinta a punibilidade, em razão do cumprimento
integral da suspensão condicional do processo, dos indiciados MARIA CENAURA DA SILVA, MANOEL
EDMUNDO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENTO, BATUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO
ANANIAS FEITOSA, JILCLEVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO, ALDENIR COSTA DE ARAÚJO, ANA
LOURDES GUIDA DE ANDRADE, JOSÉ DE OLIVEIRA e ALEXANDRO DOS SANTOS, no tocante à Ação Penal
de nr. 65-27.2014.6.25.0025, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Outrossim, dê-se vista dos autos ao Presentante do Ministério Público Eleitoral para que, no prazo legal, apresente
as alegações finais em face do réu ADEMÁRIO RODRIGUES BATISTA.
Somente após, intime-se o réu ADEMÁRIO RODRIGUES BATISTA para que, no prazo legal, apresente as suas
alegações derradeiras.
Tudo cumprido e certificado, volvam os autos conclusos para sentença.
P.R.I. Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
Despacho
REPRESENTAÇÃO Nº 256-04.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): COLIGAÇÃO A RESPOSTA DO POVO (PSB / PMDB / PT / PSD)
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB/SE nº 6408
REPRESENTADO(A): ALTAIR NASCIMENTO
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB/SE nº 6408
REPRESENTADO(A): MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB/SE nº 6408
RESUMO: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde - PEDIDO
DE APLICAÇÃO DE MULTA
DESPACHO/DECISÃO:

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 2018, Número 123

Aracaju, sexta-feira, 13 de julho de 2018

Página 20

DESPACHO
Trata-se de representação contra COLIGAÇÃO A RESPOSTA DO POVO e outros por propaganda eleitoral ilícita,
referente às eleições municipais de 2016. Imprimido o rito previsto no art. 96 da Lei n. 9504/1997, tendo sido
apresentada defesa escrita e não sendo o caso de se produzir prova testemunhal, bem como não havendo
diligências a determinar, declaro encerrada a instrução probatória.
Intimem-se as partes para, querendo, apresentar alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo representante.
Após, tudo cumprido e certificado retornem os autos conclusos para sentença.
P.R.I. Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
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).
AÇÃO PENAL 68-79.2014.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Denunciante
RÉU: GERBSON DE AMORIM MELO
RÉU: ROBERTO SANTOS SENA
RÉU: LAIANE DE AMORIM MELO
RÉU: JOSÉ CLÉBSON DE AMORIM MELO
RÉU: KATIANA LINO DOS SANTOS
RÉU: GISLEIDE SANTOS SILVA BATISTA
RÉU: AILTON SOARES DE ANDRADE
RÉU: JOSÉ ELDER DOS SANTOS SILVA
RÉU: MARIA PUREZA SANTOS SILVA
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLILO ELEITORAL - - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Vistos etc.,
Defiro a manifestação ministerial de fl. 228, ao passo que DETERMINO:
A)
Que o cartório eleitoral certifique o cumprimento integral, ou não, de forma detalhada, das condições
impostas para o sursis processual aos denunciados ROBERTO SANTOS SENA, LAINE DE AMORIM MELO,
GISLEIDE SANTOS SILVA BATISTA, AILTON SOARES DE ANDRADE, JOSE ELDER DOS SANTOS SILVA,
MARIA PUREZA SANTOS SILVA.
B)
Que o cartório eleitoral certifique a atual situação processual dos denunciados GERBSON DE AMORIM
MELO, JOSÉ CLEBSON DE AMORIM MELO e KATIANA LINO DOS SANTOS;
C)
Após o cumprimento dos itens A e B, dê-se vistas dos autos ao Presentante do Ministério Público Eleitoral.
Tudo cumprido e certificado, volvam os autos conclusos.
P.R.I.
Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL 89-62.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RÉU: MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RÉU: SALMERON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RÉU: GISLAINY SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO: Álvaro Coelho Maia Neto - OAB: 5301/SE
RÉU: DIEGO BATISTA SANTOS
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ADVOGADO: Álvaro Coelho Maia Neto - OAB: 5301/SE
RÉU: RANIERI RICARDO SANTOS
ADVOGADO: Álvaro Coelho Maia Neto - OAB: 5301/SE
RÉU: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO: Álvaro Coelho Maia Neto - OAB: 5301/SE
RÉU: MARIA DANIELA DANTAS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: ADRIANO BATISTA SANTOS
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: ROBSON SANTOS MENESES
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RÉU: CLEDJA DE MENEZES DOS SANTOS
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RÉU: VALMIRA BATISTA RAMOS
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RÉU: SEMIRAMES BATISTA SANTOS NUNES
ADVOGADO: Laís Dorvillé Moreira Silveira - OAB: 5977/SE
RESUMO: Inscrição Fraudulenta - Induzimento à Inscrição de Eleitor em Infração às Normas Legais - Corrupção
Eleitoral - Corrupção de Menor
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Vistos etc.,
Analisando os autos observo que os Advogados Dativos nomeados à fl. 122, Dr. Álvaro Coelho Maia Neto e Dra.
Laís Dorvillé Moreira Silveira, apresentaram respostas a acusação às fls. 125/131 e 133/139.
No entanto, ao analisar as respostas à acusação juntada aos autos, observei que a defesa acostada aos autos
pela Dra. Laís Dorvillé Moreira trata-se de petição com assinatura digitalizada, logo, sem qualquer valor legal,
notadamente quando utilizada em processo físico que exige a assinatura original do causídico para que tal ato
tenha valor jurídico.
Assim, a determino a intimação da advogada dativa, Dra. Laís Dorvillé Moreira Silveira para juntar, no prazo de 10
(dez) dias, a petição original ou ratifique a peça de fl. 133/139, nela apondo sua assinatura de próprio punho, sob
pena de desentranhamento da peça.
P.R.I.
Cumpra-se.
Propriá/SE, 04 de julho de 2018
Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
Edital
EDITAL 315/2018 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 19ª ZONA/SE, DR. GEILTON COSTA CARDOSO DA
SILVA, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade ao que preceitua o
art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, os Partidos Políticos abaixo listados, por intermédio de seus
Presidentes e Tesoureiros, com Diretórios nos Municípios de Propriá/SE, Amparo do São Francisco/SE, São
Francisco/SE, Telha/SE e Japoatã/SE, prestaram contas referentes ao exercício financeiro de 2017, mediante a
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos. Dito isso, faculta-se a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital, oferecer impugnação mediante
petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira e/ou
bens estimáveis no período
PARTIDO POLÍTICO
Comissão/Diretório
Municipal do PT
Comissão/Diretório
Municipal do PV
Comissão/Diretório
Municipal do PTB
Comissão/Diretório
Municipal do MDB

Nº DO PROCESSO
85-94.2018.6.25.0019
51-22.2018.6.25.0019
86-79.2018.6.25.0019
93-71.2018.6.25.0019

PRESIDENTE/TESOUREIRO(A)
Alan Eloy Fernandes/Alex Eloy
Fernandes
Eudo Costa/Maria Telma dos Santos
Silva
Fernanda Basílio Guimarães/Laécio
Basílio de Oliveira
Fábio Roberto Andrade Dias/Eliane
Cristina Andrade Dias de Melo

MUNICÍPIO
Telha/SE
Telha/SE
Telha/SE
Telha/SE
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Comissão/Diretório
Municipal do PTC
Comissão/Diretório
Municipal do PSC
Comissão/Diretório
Municipal do PSD
Comissão/Diretório
Municipal do SD
Comissão/Diretório
Municipal do PR
Comissão/Diretório
Municipal do PSC
Comissão/Diretório
Municipal do PTC
Comissão/Diretório
Municipal do PR
Comissão/Diretório
Municipal do PTC
Comissão/Diretório
Municipal do PSDB
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27-91.2018.6.25.0019
82-42.2018.6.25.0019
72-95.2018.6.25.0019
94-56.2018.6.25.0019
92-86.2018.6.25.0019
79-87.2018.6.25.0019
83-27.2018.6.25.0019
78-05.2018.6.25.0019
30-46.2018.6.25.0019
95-41.2018.6.25.0019

Rosélia Maria Bento Fraga/José
Oscar Vieira Soares
José Américo Lima/José Carlos
Lopes do Nascimento
Manoel Messias Nascimento
Araújo/Raniere Nascimento dos
Santos
Manoel Vieira da Silva
Filho/Weverton Vieira Nascimento
Cristiane Rocha da Silva/José Elder
dos Santos Silva
Jorge Luiz Pessoa Pinheiro/Aderico
Vieira Santos
José Nicácio Messias Vieira/ Airles
dos Santos
Izaura da Glória Freire
Cardoso/Nadja Maria Cardoso Sobral
José Ertes Bispo/ Leudes Alves dos
Santos Neto
Josiline dos Santos Lima/ Ediglise
Carla de Oliveira dos Santos
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Propriá/SE
Propriá/SE
São Francisco/SE
São Francisco/SE
São Francisco/SE
Amparo do São
Francisco /SE
Amparo de São
Francisco/SE
Amparo do São
Francisco/SE
Japoatã/SE
Propriá/SE

E, para que tais informações alcancem o conhecimento de todos os interessados e no futuro não aleguem
ignorância, mando publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá
ser afixada no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado no Município de Propriá, Estado de Sergipe, aos onze
dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, Lorena Ribeiro Reis Silva, Técnica Judiciária digitei o presente Edital,
que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva.
Documento assinado eletronicamente por GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA, Juiz Eleitoral, em 11/07/2018,
às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
EDITAL 316/2018 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 19ª ZONA/SE, DR. GEILTON COSTA CARDOSO DA
SILVA, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos partidos políticos, que,
em observância ao disposto no § 2º do art. 32 da Lei 9.096/95 e ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n.º
23.546/2017, encontram-se disponíveis, no Cartório da 19ª Zona Eleitoral, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, relativos à Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT (em Japoatã/SE), Processo nº 84-12.2018.6.25.0019 (Protocolo nº 1.953/2018), que
permanecerão em Cartório, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação do presente edital, podendo qualquer
interessado examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas
custas de reprografia, na forma do §2º do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E, para que tais informações alcancem o conhecimento de todos os interessados e no futuro não aleguem
ignorância, mando publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá
ser afixada no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado no Município de Propriá, Estado de Sergipe, aos 11 dias
do mês de julho do ano de 2018. Eu, Lorena Ribeiro Reis Silva, Técnica Judiciária digitei o presente Edital, que vai
assinado pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva.
Documento assinado eletronicamente por GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA, Juiz Eleitoral, em 11/07/2018,
às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
21ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 314/2018 - 21ª ZE - JUNTA APURADORA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. PAULO MARCELO SILVA LEDO, Juiz Eleitoral da 21ª Zona, Município de
São Cristóvão/SE, conforme Portaria nº 01/2016 deste juízo, no uso de suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com o que preceitua o art.
36, parágrafo 1º e 2º do Código Eleitoral, serão nomeados como MEMBROS DA JUNTA nesta 21ª Zona Eleitoral
as pessoas abaixo relacionadas com vistas as Eleições gerais de 2018. E, para que chegue ao conhecimento dos
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interessados e não possam de futuro alegar ignorância, o MM. Juiz desta 21ª Zona Eleitoral, mandou publicar no
DJE, podendo qualquer partido político, no prazo de 03 (três) dias, em petição fundamentada, impugnar as
indicações.
Presidente: PAULO MARCELO SILVA LEDO - TE: 018743952119
1º Membro da Junta: MÔNICA MELO DE SOUZA NASCIMENTO - TE 016272012135
2º Membro da Junta: ADILSON SANTOS CORREA - 000077402127
Dado e passado nesta cidade de São Cristóvão/SE, Estado de Sergipe, aos 11 dia do mês de julho do ano de dois
mil e dezoito. Eu, Antonio Sérgio Santos de Andrade, Chefe de Cartório, que abaixo subscrevo, preparei, conferi o
presente Edital.
EDITAL 306/2018 - 21ª ZE
O Cartório da 21ª Zona Eleitoral FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no Art. 31,§ 1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que os
partidos abaixo citados apresentaram prestação de contas anual conforme demonstrativo infra:
PARTIDO
PSD

DIRETÓRIO MUNICIPAL
São Cristóvão

PROCESSO
3-57.2018.6.25.0021

EXERCÍCIO
2017.

Cientificamos, ainda, que realizada a publicação, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de quinze dias,
durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passo nesta cidade de São Cristóvão/SE, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, eu,
Antonio Sérgio S. de Andrade, o subscrevo e o assino.
Antonio Sérgio S. de Andrade
Chefe do Cartório Eleitoral da 21ª ZE
EDITAL 305/2018 - 21ª ZE
O Cartório da 21ª Zona Eleitoral FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no Art. 31,§ 1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que os
partidos abaixo citados apresentaram prestação de contas anual conforme demonstrativo infra:
PARTIDO
PODEMOS

DIRETÓRIO MUNICIPAL
São Cristóvão

PROCESSO
7-94.2018.6.25.0021

EXERCÍCIO
2017.

Cientificamos, ainda, que realizada a publicação, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de quinze dias,
durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passo nesta cidade de São Cristóvão/SE, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, eu,
Antonio Sérgio S. de Andrade, o subscrevo e o assino.
Antonio Sérgio S. de Andrade
Chefe do Cartório Eleitoral da 21ª ZE
Portaria
PORTARIA 533/2018
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE, PAULO MARCELO SILVA LÊDO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a Inspeção Cartorária a ser realizada em 17/07/2018 pela Corregedoria Regional Eleitoral;
Considerando o teor do Ofício-Circular 77/2018 – TRE-SE/CRE/ COCRE/SICOE, que recomenda o fechamento do
Cartório Eleitoral, no tocante ao atendimento do público externo,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a suspensão do expediente externo no Cartório da 21ª Zona Eleitoral – São Cristóvão/SE, no
dia 17 de julho de 2018.
Parágrafo único: Os prazos processuais que se iniciarem ou se findarem nesse dia serão automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAULO MARCELO SILVA LEDO
Juiz Eleitoral
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PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
PROCESSO 0600112-85.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
EDITAL N° 23/ 2018
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, FAZ SABER a todos que o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que o INTERESSADO(S): DEMOCRATAS - DEM
DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de
2017, tendo o processo sido autuado nesta Corte como PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 060011285.2018.6.25.0000. Cientificamos, ainda, que nos termos do §3º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
caberá ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a
prestação de contas apresentada, 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. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue
ignorância, é expedido o presente Edital que será publicado na forma da lei. Dado e passo nesta cidade de
Aracaju, aos 12 de julho de 2018.
WALTENES SILVA DE JESUS
Chefe de Seção
Pauta de Julgamentos
INTIMAÇÃO DE PAUTA - REPUBLICAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Faço público, de ordem da Presidência e em consonância com o art. 63 do Regimento Interno deste Tribunal, que
será(ão) julgado(s), na sessão plenária do dia 17.07.2018, às 15h, o(s) processo(s) eletrônico(s) abaixo
relacionado(s):
PROCESSO: PETIÇÃO (1338) N° 0600036-61.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUIZ TITULAR FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
PARTES DO PROCESSO
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): DIRETORIO ESTADUAL REDE SUSTENTABILIDADE
Advogados do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): LUZIA SANTOS GOIS - SE3136, CARMEM GABRIELA
AZEVEDO SANTOS DE SOUZA - SE11076
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