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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 153-03.2016.6.25.0023
ORIGEM: SERGIPE - TOBIAS BARRETO - 23ª ZONA ELEITORAL (TOBIAS BARRETO)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE:
COLIGAÇÃO
EXPERIÊNCIA
E
JUVENTUDE,
JUNTOS
POR
TOBIAS
(PMDB/PSD/PRP/PP/PEN/DEM)
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
RECORRIDO 1: ADILSON DE JESUS SANTOS
ADVOGADO: Nicholas Alexandre Rodrigues Gama - OAB: 8121/SE
ADVOGADO: Amintas Henrique da Silva Ramos - OAB: 8553/SE
RECORRIDO
2:
COLIGAÇÃO
TOBIAS
SEGUINDO
EM
FRENTE
(PROS/PT/PDT/PCdoB/PSDB/PR/PSB/PSL/PTN/PSDC/SD/PV)
ADVOGADO: Nicholas Alexandre Rodrigues Gama - OAB: 8121/SE
ADVOGADO: Amintas Henrique da Silva Ramos - OAB: 8553/SE
RECORRIDO 3: JÚLIO CÉSAR RIBEIRO PRADO
ADVOGADO: Nicholas Alexandre Rodrigues Gama - OAB: 8121/SE
ADVOGADO: Amintas Henrique da Silva Ramos - OAB: 8553/SE
RECORRIDO 4: JOSÉ ALBERTO DE JESUS GOIS
ADVOGADO: Nicholas Alexandre Rodrigues Gama - OAB: 8121/SE
ADVOGADO: Amintas Henrique da Silva Ramos - OAB: 8553/SE
RESUMO: REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO ELEITORAL. PROVIMENTO. NULIDADE. JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO
DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO ELEITORAL. CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Coligação Experiência e Juventude, Juntos por Tobias
(PMDB/PSD/PRP/PP/PEN/DEM) (fls.162/169), em face do Acórdão de fls. 136/140, da relatoria do Ilustre Juiz
José
Dantas
de
Santana,
que,
por
unanimidade
de
votos,
negou
provimento ao recurso eleitoral, mantendo hígida a sentença que julgou improcedente a representação e aplicou
em desfavor do recorrente multa por litigância de má-fé no valor de R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa
e seis reais).
Opostos embargos declaratórios (fls.142/148), estes foram, por unanimidade de votos, conhecidos, embora não
acolhidos, consoante se vê do Acórdão de fls. 156/161, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/7/2018.
A recorrente rechaçou a decisão combatida, alegando violação aos artigos 275, II, do Código Eleitoral, 1.022 do
Código de Processo Civil e artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição da República, sob o
argumento de ser incompatível a sua condenação em litigância de má-fé se um dos fundamentos que norteiam a
representação de origem foram considerados para fins de averiguação de atos de improbidade.
Asseverou também vilipêndio ao artigo 80 do Código de Processo Civil, pelo fato de, na sua ótica, ser possível que
o ato de improbidade configure abuso de poder político/conduta vedada previstos na legislação eleitoral.
Afirmou que faltaria, a seu ver, à procedência da demanda, tão somente o liame eleitoral do uso indevido de bens
públicos, circunstância tratada no acórdão como "simples demonstração, pelo anfitrião e seus convidados, de uma
determinada preferência eleitoral que não faz desse um evento de campanha e nem a prática de conduta vedada."
Salientou, por essa ótica, que a inconsistência da tese veiculada na inicial conduziria tão só na improcedência da
sua pretensão. Aduziu não ser suficiente o argumento de descrédito das provas produzidas por ela recorrente a
justificar a condenação em litigância de má-fé.
Ressaltou que todo o raciocínio empreendido na sentença fundou-se em premissa de conhecimento prévio dela
recorrente acerca dos atos preparativos do evento impugnado (consulta do Detran e fotografias) e posterior
protocolo às autoridades competentes a comunicar a intenção de realização do seu evento eleitoral.
Entendeu parecer antijurídico o argumento utilizado na decisão vergastada, uma vez que ainda que considerado
tal quadro fático, remanesceria o seu direito à preferência no uso do espaço público, o que somente poderia ser
afastado por prova de protocolo dos interessados na realização do evento festivo impugnado perante as
autoridades competentes.
Argumentou que para a configuração da litigância de má-fé, a subsunção da norma deve estar assentada em
elementos de convicção no caso concreto a considerar-se extrapolados os limites do regular exercício do direito de
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ação, frisando que o próprio magistrado zonal determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para
apuração de possível prática de atos de improbidade administrativa.
Além disso, afirmou não parecer razoável se considerar ingênua a realização do evento, dito particular, de
aniversário de um cidadão, a seu ver, coincidentemente demonstradas as preferências eleitorais de seu anfitrião e
dos convidados, em razão de ter sido flagrado o uso de bens públicos na sua montagem.
Disse que tal irregularidade é suficiente a legitimar a conclusão veiculada na representação e o exercício do direito
de ação que representa, citando, nesse sentido, decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais de São
Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina afirmando que estes, diante de casos similares, não impuseram a
penalidade por litigância de má-fé, uma vez que esta exige prova robusta e inconteste de conduta maliciosa capaz
de prejudicar o bom andamento do processo, caso não configurado nos autos.
Frisou que foram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao aplicar a multa por litigância de
má-fé na quantia de R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais), correspondente ao valor de 8
(oito) salários-mínimos. Desse modo, apontou decisões do Tribunal Regional de Sergipe, sendo que este, em
situações semelhantes, reduziu o valor da multa aplicada pela litigância de má-fé até um salário-mínimo, valendose dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requereu, ao final, a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos à Corte sergipana,
para nova apreciação, bem como o provimento do presente recurso com o objetivo de afastar a penalidade
pecuniária aplicada, e sucessivamente, seja reduzida a condenação da multa em seu patamar mínimo.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Passo, então, à verificação dos pressupostos específicos de admissibilidade do RESPE, em consonância com o
previsto nos arts. 276, inciso I, alíneas ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, § 4°, incisos I e II da Constituição da
República.
De início, procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito específico de
admissibilidade do RESPE, qual seja, a arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou a insurgente vilipêndio aos artigos 275 do Código Eleitoral, 80 e 1.022 do Código de Processo Civil e
artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição da República, os quais reproduzo, respectivamente, in
verbis:
¿Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1067>
(Vigência)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045>."
Código de Processo Civil
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm#art489§1><http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm#art489§1>.
Constituição da República
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1>
Conforme já relatado, restou circunstanciada, nas razões do presente recurso, a existência da indicação das
violações aos artigos acima mencionados.
A recorrente fundamentou as suas insurgências, argumentando que para a configuração da litigância de má-fé, a
subsunção da norma deve estar assentada em elementos de convicção no caso concreto a considerar-se
extrapolados os limites do regular exercício do direito de ação, frisando que o próprio magistrado zonal determinou
a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de possível prática de atos de improbidade
administrativa.
Por essa ótica, sustentou que a inconsistência da tese veiculada na inicial conduziria tão só na improcedência da
sua pretensão, não sendo suficiente o argumento de descrédito das provas produzidas por ela recorrente a
justificar a condenação em litigância de má-fé.
Aduziu que todo o raciocínio empreendido na sentença fundou-se em premissa de conhecimento prévio dela
recorrente acerca dos atos preparativos do evento impugnado e posterior protocolo às autoridades competentes a
comunicar a intenção de realização do seu evento eleitoral.
Afirmou, com isso, não parecer razoável se considerar ingênua a realização do evento, dito particular, de
aniversário de um cidadão, a seu ver, coincidentemente demonstradas as preferências eleitorais de seu anfitrião e
dos convidados, em razão de ter sido flagrado o uso de bens públicos na sua montagem.
Entendeu que tal irregularidade é suficiente a legitimar a conclusão veiculada na representação e o exercício do
direito de ação
Por essa razão, argumentou parecer antijurídico o argumento utilizado na decisão vergastada, uma vez que ainda
que considerado tal quadro fático, remanesceria o seu direito à preferência no uso do espaço público, o que
somente poderia ser afastado por prova de protocolo dos interessados na realização do evento festivo impugnado
perante as autoridades competentes.
Observa-se, assim, que a recorrente indicou ofensa a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza às suas insurgências,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral:
"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)"
"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
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)"
Assentada a admissibilidade do presente Recurso Especial, saliento, por oportuno que a procedência ou não das
razões que levaram a recorrente a defender a tese de violação a dispositivos expressos de lei será objeto de
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provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise de mérito do presente RESPE, caso
entenda preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade
(de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivos expressos
oportunamente prequestionados pela insurgente e considerando o caráter não cumulativo dos pressupostos
específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa ao suposto dissenso pretoriano apontado,
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 dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto, determinando a intimação dos recorridos para apresentação de contrarrazões, no prazo legal de 3
(três) dias.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 7 de agosto 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).
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS NO RECURSO ELEITORAL 375-92.2012.6.25.0028
ORIGEM: SERGIPE - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO - 28ª ZONA ELEITORAL (CANINDÉ DO SÃO
FRANCISCO)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: EDNALDO VIEIRA BARROS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: EVERALDO MARIANO DE SOUZA
ADVOGADO: Danilo Henrique de Oliveira Lima - OAB: 8098/SE
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
ADVOGADA: Emily Tatiane da Cruz Carvalhaes - OAB: 9427/SE
ADVOGADO: Carlos Alexandre Rodrigues Melo - OAB: 10279/SE
ADVOGADO: Gardênio Nunes de Carvalho - OAB: 4301/SE
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADA: Maria Isabel Sibaldo Ribeiro - OAB: 10993/AL
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): EVERALDO NUNES LIMA
ADVOGADO: Valdson Luiz Ferreira dos Santos - OAB: 1749/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - De Poder Econômico - Procedência. Recurso Eleitoral.
Provimento Parcial.
DESPACHO/DECISÃO:
Vstos etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por Luciano Ferreira da Silva, Everaldo Mariano de Souza
(fls.1194/1206), Ednaldo Vieira Barros (fls. 1208/1223-v), Joselido Almeida do Nascimento (fls. 1225/1240-v) e
José Antônio dos Santos Silva (fls. 1242/1250-v), devidamente representados, em face do Acórdão de fls.
1109/1147, da relatoria designada do Ilustre Juiz José Dantas de Santana que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento aos recursos para afastar da parte dispositiva da sentença a capitulação dada ao artigo 73 da
Lei das Eleições nas condenações impostas a todos os recorrentes.
Ainda, por maioria, deu parcial provimento ao recursos para afastar as penalidades aplicadas aos recorrentes
Luciano Ferreira da Silva, Everaldo Mariano Souza e José Antônio dos Santos Silva, em razão da incidência do
artigo 41-A, da mesma Lei, no que pertine à multa pecuniária, bem como possíveis cassações de diplomas (não
mais existentes por conta do término da legislatura).
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No que atine à condenação em razão da ocorrência do abuso do poder econômico, restou confirmada na íntegra a
sentença, impondo-se a cassação dos diplomas de quem os detinha e a decretação da inelegibilidade pelo prazo
de 8 (oito) anos, contados das Eleições 2012, nos termos do artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar nº 64/90.
Opostos embargos declaratórios por Ednaldo Vieira (fls. 1150/1157), Luciano Ferreira e Everaldo Mariano (fls.
1159/1163-v) e Joselildo Almeida (1165/1171), foram estes, por unanimidade de votos, conhecidos e não
acolhidos, consoante se vê do Acórdão às fls.1183/1193.
Os quatro primeiros insurgentes rechaçaram, aduzindo argumentos em comum, o acórdão combatido apontando
violação aos artigos 275 do Código Eleitoral, 1.025 do Código de Processo Civil e 4º, §2º da Resolução TSE nº
21.841/2004, alegando que o acórdão fora omisso no tocante à demostração de todos os requisitos para a
configuração do abuso de poder econômico, especialmente no que tange à qualidade de eleitor do município de
Canindé do São Francisco e a perfeita identificação dos eleitores supostamente aliciados. Salientaram ainda que
em caso de não acolhimento da ofensa ao art. 275 do CE, defendem ser necessário reconhecer o
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
Sob esse aspecto disseram que se a Corte sergipana tivesse reconhecido a omissão e afastada a premissa fática
equivocada em que incidiram os acórdãos em razão da ausência de comprovação de que as pessoas constantes
na lista fossem eleitores de Canindé de São Francisco, bem como da identificação dos que teriam sido
beneficiados e também pela ausência de nominação da quantidade, certamente, nas suas óticas, se concluiria
pela inexistência do abuso de poder econômico.
Também se insurgiram contra o acórdão combatido, apontando divergência jurisprudencial entre a decisão
fustigada e as proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, Rio Grande do Norte, Alagoas e Tribunal
Superior Eleitoral, por entenderem, em caso semelhante, ser impossível se condenar por prática de abuso de
poder econômico em razão da pouca gravidade do ato supostamente ilícito, exigindo também a demonstração de
que as condutas imputadas feriram a isonomia e normalidade das eleições.
Já os recorrentes Luciano Ferreira e Everaldo Mariano aduziram que foram condenados por abuso de poder
econômico e que a captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41-A da Lei das Eleições fora afastada em virtude
da ausência de identificação dos eleitores que supostamente teriam sido beneficiados.
Relataram que, a despeito de terem citado que houve distribuição de quantias "astronômicas" pelos recorrentes,
nas suas óticas, havia imperiosa necessidade da identificação de tais valores a fim de se comprovar o efetivo
abuso de poder econômico e, por consequência, analisar a proporcionalidade no momento da aplicação das
sanções.
Salientaram que nos autos consta a vinculação dos recorrentes a valores e não a nomes, tornando, no entender
deles, impossível identificar eventuais eleitores que teriam sido de alguma forma beneficiados com as referidas
quantias, demonstrando que a condenação dos mesmos se baseou em mera especulação e presunção.
Nesse sentido, alegaram contrariedade ou negativa de vigência ao artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar nº
64/90, sob o argumento de ser imprescindível a existência de prova contundente e inconteste da conduta para
aplicação das sanções por abuso de poder econômico. Para reforçar tal argumento, citaram jurisprudências do
Tribunal Superior Eleitoral, as quais exigem provas robustas e incontestes para comprovação da gravidade do ato
abusivo de modo a macular a lisura da disputa eleitoral, não podendo a conclusão sobre o ilícito estar baseada em
meras presunções.
Informaram que as suas condenações não foram baseadas em provas robustas que pudessem demonstrar a
prática de condutas violadoras da isonomia e normalidade das eleições. Pelo contrário, entenderam que foram
fundamentadas em anotações de caneta realizadas em uma folha de papel sem constar o nome e quantidade de
eleitores supostamente beneficiados, descaracterizando, nas suas óticas, o abuso do poder econômico. Para
justificar tais argumentos, mencionaram jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral.
Requereram, assim, o provimento do recurso especial para que seja reformado o acórdão guerreado no sentido de
julgar improcedente a presente demanda por ausência de prática de abuso de poder econômico.
Os recorrentes Ednaldo Vieira e Joselildo Almeida, noutro passo, arguiram que foram condenados tanto por abuso
de poder econômico quanto por captação ilícita de sufrágio, sob a alegação de que teriam supostamente
distribuído carteiras de habilitação em troca de votos aos eleitores da cidade de Canindé do São Francisco,
afirmando ainda que tal condenação baseou-se apenas em uma lista apreendida, a qual não contém as
informações necessárias sobre as pessoas "ditas" beneficiadas.
Sob esse aspecto, apontaram contrariedade ou negativa de vigência ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) em virtude da ausência de identificação dos eventuais cidadãos beneficiados e a demonstração de
serem os mesmos eleitores daquele município.
Ademais, reforçaram os argumentos de que para a configuração da captação ilícita de sufrágio e do abuso de
poder econômico é necessário apontar as pessoas eventualmente beneficiadas e demonstrar que elas são
eleitoras do município de Canindé do São Francisco, o que, na situação concreta, não ocorreu.
Ednaldo Vieira ressaltou que embora conste o seu nome na referida lista, somente há vinculação do seu nome a
valores, tais como, R$ 3.800,00 e R$ 2.450,00, conforme se vê às fls. 537 e 559, e R$ 500,00, sem contudo
identificar quais e quantas pessoas teriam sido beneficiadas, não havendo comprovação de que tais quantias
foram destinadas ao pagamento de cidadãos que tinham intenção de adquirir a carteira de motorista.
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De forma semelhante, asseverou Joselildo que na lista apreendida seu nome também está vinculado a valores e
que das citações mencionadas nos referidos papéis há apenas uma delas que se refere a 33 pessoas sem
contudo identificar quais teriam sido beneficiadas.
Disse ainda que houve identificação de duas pessoas, Roberto Leal Santos e Alain Rodrigues Dantas Lima, que
questionaram em juízo o argumento de terem sido beneficiados com Carteiras de Habilitação gratuitas, o que, na
sua ótica, não restou efetivamente demonstrado nos autos.
Ednaldo e Joselildo registraram que José Antônio dos Santos Silva, o Zé da Caloi, e proprietário da Auto Escola
Caloi, havia informado ao Sr. Luiz Bras, eleitor supostamente beneficiado por Ednaldo, que, por ser ele analfabeto,
não poderia adquirir a habilitação, desconhecendo a razão de constar na nota promissória o nome de Ednaldo.
Defenderam que a qualidade de eleitor não pode ser presumida e que há passagens registradas no acórdão que
demonstram existir cidadãos que residem em uma cidade e votam em outra e ainda que da lista mencionada no
referido acórdão somente se identificou um cidadão que assinou uma promissória, mas sem se comprovar a
anuência por parte do recorrente Ednaldo, em razão de não constar a sua assinatura.
Ademais, apontaram também contrariedade ou negativa de vigência ao artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar
nº 64/90, defendendo a necessidade de prova contundente e robusta da gravidade da conduta abusiva de modo a
macular a disputa eleitoral, não podendo se basear em meras presunções. Citaram, nesse sentido, jurisprudências
do TSE.
Requereram ao final o provimento do recurso especial, para que seja reformado o acórdão guerreado, no sentido
de anulá-lo em razão da ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral ou, em assim não entendendo, acolher as razões
recurais para julgar improcedente a presente ação.
Por último, o recorrente José Antônio dos Santos Silva asseverou que fora condenado pela prática de conduta
vedada consistente no abuso de poder econômico sob a alegação de que, em razão de ser proprietário da Auto
Escola Caloi, alguns candidatos estariam supostamente distribuindo aos eleitores do município de Canindé do São
Francisco carteiras de habilitação em troca de votos.
Defendeu a inexistência do cometimento de ilícito eleitoral, sob a justificativa de que apenas prestava serviços às
pessoas para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação após a realização das aulas e respectivas provas.
Aduziu que não houve comprovação do seu envolvimento com os candidatos integrantes da presente demanda,
sendo, portanto, condenado em virtude da existência de uma lista de pessoas inscritas com o objetivo de obter a
prestação do serviço de recebimento da carteira de motorista.
Afirmou, de forma semelhante aos demais recorrentes, que sua condenação fora baseada em meras
especulações e presunções, contrariando o disposto no artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar nº 64/90, o qual
exige para aplicação das sanções por abuso de poder econômico a existência de prova contundente e robusta da
gravidade da conduta abusiva de modo a violar a isonomia e normalidade das eleições, citando, nessa linha de
entendimento, jurisprudência do TSE.
Sob esse prisma, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e Mato Grosso, sob o argumento de inexistir abuso de poder político no caso de
ausência de indícios de que os acusados agiram em desacordo com as competências legais que lhe são
atribuídas em razão do cargo público, de modo a beneficiar candidato ou partido político e também da
impossibilidade de se condenar pela prática de abuso de poder econômico em decorrência da pouca gravidade do
ato supostamente ilícito, exigindo a comprovação de que tais condutas macularam a normalidade do pleito.
Ao final, 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.
Requereu o provimento do recurso especial, para que seja reformado o acórdão guerreado, no sentido de julgar
improcedente a presente demanda por ausência de prática de abuso de poder econômico.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
De início, considerando que o Novo Código de Processo Civil trouxe novas diretrizes a respeito do efeito
interruptivo dos embargos, no sentido de ser indiferente o resultado do seu julgamento, avanço quanto à análise
da admissibilidade dos RESPEs interpostos.
Demonstrada a capacidade postulatória dos recorrentes e a tempestividade dos recursos especiais ora
interpostos, passarei a análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os
artigos 276, inciso I, alíneas "a" e ¿b" , do Código Eleitoral e 121, § 4°, incisos I e II, da Constituição Federal de
1988.
Passarei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja, arguição
de ofensa a dispositivos expressos de lei.
Os quatro primeiros insurgentes apontaram ofensa aos artigos 275 do Código Eleitoral, 1.025 do Código de
Processo Civil e 4º, §2º da Resolução TSE nº 21.841/2004, os quais passo a transcrever:
Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. (Redação
dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
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§1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§4ª Nos tribunais: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto; (Incluído pela Lei nº
13.105, de 2015)
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta; (Incluído pela Lei nº
13.105, de 2015)
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
§5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Incluído pela Lei nº 13.105,
de 2015)
§6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários-mínimos.
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
§7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez)
salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
Código de Processo Civil
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Consoante relatado, alegaram violação aos dispositivos supracitados sob o argumento de que houve omissão no
acórdão no tocante à demostração de todos os requisitos caracterizadores do abuso de poder econômico,
principalmente quanto à qualidade de eleitor do município de Canindé do São Francisco e a perfeita identificação
dos eleitores supostamente aliciados.
Em seguida, asseveraram que em caso de não acatamento da ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral
defenderam ser imprescindível se reconhecer o prequestionamento ficto elencado no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, arguiram que se a omissão fosse reconhecida por esse Regional e afastada a premissa fática
equivocada, nas suas óticas, a presente demanda teria sido julgada improcedente em razão da inexistência do
abuso de poder econômico, não só pela ausência da comprovação de as pessoas constantes da lista serem
eleitores de Canindé de São Francisco, mas também pela falta de identificação dos que teriam sido beneficiados e
ausência de nominação da quantidade destes.
Além disso, apontaram também ofensa ao artigo 41-A da Lei das Eleições, cujo teor passo a transcrever:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990 (Incluído pela Lei nº 9.840,
de 1999)
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do
dolo, consistente no especial fim de agir.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa,
com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data
da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Conforme circunstanciado, aduziram que para a configuração da conduta acima descrita é imperiosa a
necessidade de identificação dos eventuais eleitores "beneficiados" e dos respectivos valores supostamente
distribuídos pelos recorrentes, a fim de se comprovar o efetivo abuso de poder econômico e, por consequência,
analisar a possibilidade de incidência da proporcionalidade no momento da aplicação das sanções.
Por outro lado, todos os recorrentes apontaram violação ao artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar nº 64/90, o
qual passo a transcrever:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
(...)
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XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)
Relataram que suas condenações foram baseadas em meras especulações e presunções, contrariando o disposto
no artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar nº 64/90, o qual exige para a aplicação das sanções por abuso de
poder econômico a existência de prova contundente e robusta da gravidade da conduta abusiva de modo a violar
a isonomia e normalidade das eleições.
Dito isso, observa-se que os recorrentes indicaram ofensa a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expuseram as razões jurídicas que serviram de baliza às suas
insurgências, tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral:
"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)"
"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
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)"
Convém, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram os insurgentes a defender a tese de
violação a dispositivos expressos 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 dispositivos expressos e
considerando o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a
análise relativa aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionaram 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 dispositivos legais expressos, dou seguimento aos Recursos
Especiais, devendo-se intimar o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 06 de agosto 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
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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 07/08/2018 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=07/08/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 08 de agosto de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 104-02.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
INTERESSADO(A): JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
INTERESSADO(A): MARCIO MARTINS SILVEIRA
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
INTERESSADO(A): JACKSON BARRETO DE LIMA
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento na Resolução TRE-SE nº 131/2009, a Secretaria Judiciária INTIMA o PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - DIRETÓRIO REGIONAL/SE (antigo PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB), na(s) pessoa(s) do(s) seu(s) advogado(s), para, no prazo de 15 (quinze)
dias, recolher ao erário a quantia de R$ 41.326,12 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e doze
centavos), importância correspondente aos recursos do Fundo Partidário aplicados de forma irregular, sob pena de
ser adotada a medida prevista no art. 60, inciso I, alínea b, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Aracaju, em 31/07/2018.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
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).
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 02/08/2018 ÀS 14:00
RECURSO ELEITORAL 136-76.2016.6.25.0019
ORIGEM: PROPRIÁ-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS: PAULO EMÍDIO DA SILVA FILHO - OAB: 933/SE, ELIELTON GOIS ANDRADE - OAB: 4501/SE E
ISABELLA DANTAS MORAES - OAB: 6580/SE
RECORRENTE: JOÃO FERNANDES DE BRITTO
ADVOGADOS: PAULO EMÍDIO DA SILVA FILHO - OAB: 933/SE, ELIELTON GOIS ANDRADE - OAB: 4501/SE E
ISABELLA DANTAS MORAES - OAB: 6580/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. EVENTO DE
CAMPANHA ELEITORAL. CARREATAS SIMULTÂNEAS. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS PELO MAGISTRADO
ELEITORAL. MULTA PREVIAMENTE FIXADA PELO MAGISTRADO ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE
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ORDEM JUDICIAL PELOS REPRESENTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O descumprimento de ordem judicial quanto ao horário fixado para o início de carreata reclama a aplicação da
reprimenda legal previamente determinada pelo Magistrado Eleitoral no exercício do poder de polícia e no intuito
de preservar a incolumidade física da população e manter a ordem pública, além de resguardar o direito de
manifestação das demais coligações concorrentes ao pleito.
2. Os elementos constantes nos autos apontam que a ordem judicial foi descumprida com a conivência dos
recorrentes - diante das dimensões da cidade e do tamanho e circunstância da carreata -, resta configurada a
ilegalidade, apta a ensejar a aplicação de multa no patamar previamente arbitrado pelo magistrado a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido.
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 5-87.2018.6.25.0001 - CLASSE 16
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 1ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUMARA PORTO PINHEIRO
INTERESSADO(A): PARTIDO AVANTE
ADVOGADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES OAB/SE N.º 740-A OAB/BA N.º 33.131
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013
DESPACHO/DECISÃO:
O Partido Avante, em 17.05.2018, protocolou no Cartório da 01ª ZE prestação de contas anual, referente ao
exercício financeiro 2013, com o fim de receber cotas do fundo partidário.
O atual Avante, antigo PT do B, teve suas contas declaradas não prestadas no mencionado exercício financeiro,
conforme consta nos autos do processo n.º 57.25.2014.6.25.0001.
Alegou a impossibilidade de receber cotas do fundo partidário, enquanto permanecer inadimplente, e assim
acostou aos autos declaração de ausência de movimentação financeira no ano de 2013, nos termos do art. 28,, §
2º e § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Publicou-se o Edital 03/2018 no Diário de Justiça Eletrônico - DJE do TRE/SE sem apresentação de impugnação,
conforme certidão de fl. 10.
À fl. 11, certificou-se que não houve recebimento de cotas do Fundo Partidário, como também foi atestado a não
possibilidade de se obter extrato no SPCA, tendo em vista que as informações no sistema só constam a partir do
ano de 2014.
À fl.12, consta sentença do processo de origem que declarou as contas não prestadas.
À fl. 13, verifica-se a Informação n.º 03/2018, na qual opina pela aprovação das contas com ressalva,
considerando a DAMR(declaração de ausência de movimentação de recurso) e a intempestividade da
apresentação.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, em Parecer de fls. 16/17, manifestou-se pela intimação do Partido para
emendar o pedido inicial e apresentar os documentos necessários.
É o relatório. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, mesmo que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro,
consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28, caput, §2º e
§ 3º, da Resolução TSE 23.546/2015).
Após o trânsito em julgado das decisões de julgamento das contas anuais como não prestadas, os partidos
políticos podem apresentar requerimento de regularização, instruído com as peças e documentos regularmente
exigidos num processo de prestação de contas, a fim de suspender as penalidades aplicadas, in casu, a proibição
de recebimento de recursos do Fundo Partidário.
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Prescreve a Resolução TSE 23.546/2017, in verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
[¿]
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou
municipal.
(grifos nossos).
Na hipótese de inexistência de receitas e despesas, ainda que estimadas, é facultado ao órgão partidário
municipal a apresentação de simples Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, como foi entregue
no vertente caso.
Nestas situações, o órgão técnico deve analisar se houve recebimento, impropriedades ou irregularidades na
aplicação de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou do Fundo Partidário, o que não ocorreu no
presente caso, ante a patente inexistência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
razão pela qual não há que se falar em devolução de verbas ao erário.
Da análise dos autos, verifica-se que todas as formalidades cartorárias prescritas no art. 45 da Resolução TSE
23.546/2017 foram devidamente cumpridas.
Pelo exposto, DEFIRO a REGULARIZAÇÃO das contas do Partido AVANTE - Antigo PT DO B (Órgão Partidário
Municipal de Aracaju/SE), referentes ao exercício financeiro de 2013, CONSIDERANDO-AS APROVADAS com a
RESSALVA de terem sido prestadas intempestivamente, nos termos dos arts. 45, inciso VIII, alínea "b" , 46, inciso
II, e 59 da Resolução TSE 23.546/2017.
Proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO, em observância ao art. 60, §5º, da Resolução TSE 23.546/2017.
Oficie-se os Diretórios Partidários Nacional e Regional, encaminhando cópia da decisão, para fins de
restabelecimento do Fundo Partidário.
Certifique-se o MPE.
Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado e comunicações necessárias, efetive-se o imediato arquivamento.
Aracaju/SE, 26/07/2018.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza 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).
05ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 026/2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SD SIRIRI
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Dra. Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 05ª Zona Eleitoral de Capela, Estado de Sergipe,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, que o partido político e respectivos responsáveis, abaixo relacionados,
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de 2017, as quais
se encontram em Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste Edital, a apresentação de impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO/
SIGLA
Solidariedade
- SD

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PROTOCOLO/
PROCESSO

Siriri/SE

DELSON DO PRADO MELO, PRESIDENTE;
AFONSO WAGNER LIMA MELO, TESOUREIRO;
BEL. ISAAC VINÍCIUS SANTOS DA SILVA – OAB/SE
9.706, ADVOGADO.

2.423/2018
53-34.2018.6.25.0005
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E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJESE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos sete (07) dias do mês de agosto do
ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, Luiz Renato Lima Bitencourt, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
Edital.
LUIZ RENATO LIMA BITENCOURT
Chefe de Cartório da 05ªZE/SE
Autorizado pela Portaria 02/2015-05ªZE
26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 21/2018 - PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL
O DOUTOR HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO, JUIZ ELEITORAL DA 26ª ZONA DE RIBEIRÓPOLIS,
ESTADO DE SERGIPE, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, para os fins do
estabelecido no art. 32, § 2º c/c art. 35, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, e do art. 31, § 1º da Resolução TSE n.
23.546/2017, se encontram disponíveis no Cartório Eleitoral da 26ª Zona o BALANÇO PATRIMONIAL e a
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO que compõem a Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2016, do partido abaixo relacionado:
PARTIDO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE/
TESOUREIRO

Movimento
Democrático Brasileiro
- MDB

Santa Rosa de Lima/SE

Madja Elena Sousa Lima/
Juraci Barreto de Lima

ADVOGADO(S)/
N°OAB
Alexandre Brito de Figueiredo/
OAB-SE 2548
Fausto Goes Leite Junior/
OAB-SE 2525

Os autos da prestação de contas permanecerão em Cartório, pelo prazo de 15 (quinze) 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, tudo nos termos do §2º do art. 31 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, foi feito o
presente Edital com cópia de igual teor para publicação no Diário de Justiça Eletrônico e afixação no lugar de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Ribeirópolis/SE, aos 07 (sete) dias de agosto de 2018. Eu, ________________,
Marcel Silva Nunes, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente Edital.
27ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-52.2018.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXMA. SRA. VÂNIA FERREIRA DE BARROS
INTERESSADO(A): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD EM ARACAJU/SE
ADVOGADO: Jesus Fabiano Vieira da Cunha Rosário- OAB: 49174/RS
DESPACHO/DECISÃO:1. Face à apresentação das contas, embora fora do prazo, converto o presente feito de
Contas Não Prestadas em Prestação de Contas; 2. Publique-se edital com o nome de todos os órgãos partidários
e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando
a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I da Resolução 23.546/2017);3 – Findo o
prazo acima, proceda a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 3º do art. 6º desta resolução; bem como a colheita e a certificação 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 (art. 45, II e III da Resolução 23.546/2017);4 – Cumprido o item anterior,
manifeste-se a Unidade Técnica nos termos do art. 45, IV da Resolução 23.546/2017, no prazo de 5 (cinco) dias;5
– Ato contínuo, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 5 (cinco) dias.6 – Após, voltem-me
conclusos.Aracaju (SE), 15 de junho de 2018. VÂNIA FERREIRA DE BARROS Juíza Eleitoral
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Edital
EDITAL 12/2018
A Exma. Sra. Dra. VÂNIA FERREIRA DE BARROS, Juíza da 27ª Zona Eleitoral de Sergipe, no uso das suas
atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo
com o art. 45, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, o(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido Social
Democrático – PSD em Aracaju/SE e respectivos responsáveis apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação
do presente edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi
lavrado o presente Edital e cópia de igual teor para ser publicado no Diário de Justiça. Dado e passo nesta cidade
de Aracaju, aos 07 dias do mês de agosto do ano de 2018. Eu, José Bomfim de Oliveira, Chefe de Cartório da 27ª
ZE/SE, preparei o presente Edital que está assinado pelo(a) Juiz(a) Eleitoral.
VÂNIA FERREIRA DE BARROS
Juíza Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
PROCESSO 0600281-72.2018.6.25.0000
EDITAL 003/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA,
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentados nesta Secretaria, pelo(a) 18 - REDE 06002817220186250000, os pedidos de registro dos(as)
candidatos(as) abaixo relacionados(as), para concorrerem às Eleições de 07/10/2018:

CARGO: GOVERNADOR
NÚMERO/NOME
18 - EMERSON FERREIRA DA COSTA

OPÇÃO DE NOME
DR. EMERSON

Nº DO PROCESSO
06002972620186250000

CARGO: VICE-GOVERNADOR
NÚMERO/NOME
18 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS

OPÇÃO DE NOME
AMÉRICO DE DEUS

Nº DO PROCESSO
06003146220186250000

CARGO: SENADOR
NÚMERO/NOME
181 - ALESSANDRO VIEIRA

OPÇÃO DE NOME
DELEGADO ALESSANDRO VIEIRA

Nº DO PROCESSO
06002834220186250000

CARGO: 1º SUPLENTE
Número/Nome
181 - FERNANDO LUIZ PRADO CARVALHO JUNIOR

Opção de nome
FERNANDO CARVALHO

Nº do Processo
06002999320186250000

CARGO: 2º SUPLENTE
NÚMERO/NOME
181 - ILDOMARIO SANTOS GOMES

OPÇÃO DE NOME
MAJOR ILDOMARIO

Nº DO PROCESSO
06003077020186250000
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CARGO: DEPUTADO FEDERAL
NÚMERO/NOME
OPÇÃO DE NOME
1808 - HENRIQUE ALVES DA ROCHA
CORONEL ROCHA
1830 - KELLY MENEZES DOS SANTOS
KELLY MENEZES
1819 - ADRIANO SOUZA SANTANA
CABO DIDI
1821 - JOSÉ ERNANI MOURA SOUZA
DR. ERNANI MOURA
1800 - LAYSE SANTIAGO COSTA JASMIM
LAYSE SANTIAGO
1859 - ERUNDINO PRADO JÚNIOR
ERUNDINO PRADO
1881 - ANA LUIZA PRATA LIBORIO
ANA LIBORIO ARQUITETA
1810 - HEBERT CARLOS SANTOS PEREIRA PASSOS
HEBERT PEREIRA
1801 - IARA CORTEZ COSTA OLIVEIRA
IARA CORTEZ
1818 - JAILSON FARIAS DOS SANTOS
PITUXO
1822 - LOURINALDO LISBOA DE ARAUJO
PROFESSOR LOURINALDO
1811 - LOURIVAL DE OLIVEIRA FILHO
LOURIVAL DA LIVRARIA

Nº DO PROCESSO
06003041820186250000
06003163220186250000
06002825720186250000
06003154720186250000
06003171720186250000
06002981120186250000
06002869420186250000
06003033320186250000
06003050320186250000
06003102520186250000
06003180220186250000
06003198420186250000

CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
NÚMERO/NOME
OPÇÃO DE NOME
18333 - JAILSON SANTOS DE ARAUJO
MAJOR JAILSON TOTA
18321 - JEANNE DE SOUZA E SILVA
JEANNE
18200 - JERUSA SILVA SANTANA
JERUSA SANTANA
18118 - MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA
MARCOS LIMA
18123 - MORITOS DA SILVA MATOS
MATOS
18000 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO
KITTY LIMA
18456 - SANDRO JOSE DOS SANTOS
SANDRO LUTHIER
18129 - TERESA NEUMA DE OLIVEIRA
DRª TERESA NEUMA
CARVALHO
18700 - WESLEY BATISTA DOS SANTOS
WESLEY BATISTA
18101 - YOAKAN JOCELIS SOARES BRITO
YOAKAN DO KARATE
18899 - PAULO ANDRÉ FONTES NASCIMENTO
PROFESSOR PAULO ANDRÉ
18222 - MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA
MESSIAS ALCÂNTARA
18215 - DEJENAL ALVES DOS ANJOS
PROF. DEJENAL ALVES
18300 - MARCOS ANTONIO LOURENCO SANTOS
MARCOS ALVARÁ
18010 - NELSON DE FARIAS
NELSON FARIAS
18900 - IDENILSON DE ALBUQUERQUE
IDENILSON
18800 - ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS
ALEXSANDRO
18193 - EDUARDO CARLOS SANTOS PEREIRA
CORONEL CARLOS
18234 - CLARISSA MARQUES SANTOS FRANÇA CLARRISA MARQUES FRANÇA
18181 - IRIS LESSY SANTOS GOMES
CAPITÃ IRIS
WENDEL SANTOS (BU
18345 - WENDELL DOS SANTOS
BARBEIRO)
18444 - VILCIMAR DE OLIVEIRA MELO
NICK MELO
18400 - EDCLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
CLAUDIO PATCHOLA
18500 - LUANA TÁSSIA DE OLIVEIRA TORRES
LUANA TORRES
18011 - ANA LUCIA DOS SANTOS
DONA ANA DO HPM
18020 - ANTONIO RICARDO DE LIMA
RICARDO LIMA
18910 - CARLOS MAGNO VASCONCELOS
CARLOS MAGNO
SANTOS
18555 - CLAUDEMIR SILVA CONSTANTINO
CLAUDEMIR CONSTANTINO
18018 - ELIABE RIBEIRO DE SALES LIMA
ELIABE SALES
18190 - ELISANGELA BONIFACIO NASCIMENTO
SARGENTO ELISANGELA
DE MENEZES
18100 - ELOISA CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA
ELOISA CHAGAS
18999 - FRANSUAR MOURA DOS SANTOS
FRANSUAR

Nº DO PROCESSO
06003111020186250000
06003129220186250000
06003137720186250000
06003223920186250000
06003240920186250000
06003276120186250000
06003284620186250000
06003293120186250000
06003328320186250000
06003336820186250000
06003267620186250000
06003215420186250000
06002911920186250000
06003232420186250000
06003259120186250000
06003068520186250000
06002842720186250000
06002938620186250000
06002894920186250000
06003085520186250000
06003319820186250000
06003301620186250000
06002920420186250000
06003206920186250000
06002851220186250000
06002877920186250000
06002886420186250000
06002903420186250000
06002947120186250000
06002955620186250000
06002964120186250000
06003007820186250000
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18777 - GEORGEO ANTONIO CESPEDES
PASSOS
18111 - GILSON DOS SANTOS SILVA
18180 - IZABELITA ALVES DE ARAUJO

Página 16

GEORGEO PASSOS

06003016320186250000

CABO GILSON DE CHICO DUDA 06003024820186250000
ENFERMEIRA ISABELITA
06003094020186250000

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c art.38 da Resolução TSE nº 23.548/2017, caberá a
qualquer candidato(a), partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro de
candidatura(s).
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá dar notícia de
inelegibilidade, nos termos do art. 42 da referida Resolução.
Sergipe, 08 de Agosto de 2018.
OLAVO CAVALCANTE BARROS
ANALISTA JUDICIÁRIO
Intimação
PROCESSO 0600114-55.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600114-55.2018.6.25.0000
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA o(a)
(INTERESSADO(S): REDE SUSTENTABILIDADE - REDE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), na pessoa do(as)
seu(as) advogado(as), para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou
manifestar-se acerca do Relatório/Check-List (Informação ID nº 23450) da Unidade Técnica juntado aos autos
do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600114-55.2018.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado
através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 8 de agosto de 2018.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
SEPRO II/COREP/SJD
Atos do Corregedor
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600108-48.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
COINCIDÊNCIA Nº 0600108-48.2018.6.25.0000
INTERESSADO(S): ADILSON LAURINDO DOS SANTOS, PAULO LAURINDO DOS SANTOS FILHO
DECISÃO
Vistos etc.
Cuida-se de pluralidade biométrica 2PBIOSE1416373597, envolvendo os eleitores, abaixo mencionados,
identificada por meio do Sistema AFIS desenvolvido pelo TSE, através do cruzamento de dados biométricos
coletados por ocasião do alistamento eleitoral:
NOME
ADILSON LAURINDO DOS SANTOS
ADILSON LAURINDO DOS SANTOS
PAULO LAURINDO DOS SANTOS FILHO

INSCRIÇÃO ELEITORAL
0110 0498 2135
0281 8022 2143
0255 0441 2100

ZONA ELEITORAL
01ª ZE/SE
01ª ZE/SE
02ª ZE/SE

SITUAÇÃO
CANCELADO
REGULAR
REGULAR

Compulsado os autos, verifica-se que não obstante os dados biográficos e os documentos apresentados para o
alistamento serem distintos, as fotografias e digitais constantes da ficha de coincidência (ID 14826) indicam que se
trata da mesma pessoa.
Os Juízos Eleitorais da 01ª ZE/SE e da 2ª ZE/SE expediram mandados de intimação na tentativa de localização
dos eleitores. O Sr Adilson compareceu ao Cartório da 1ª ZE, apresentou documentos de identificação e tomou
ciência de que deveria retornar ao Cartório para nova coleta biométrica após a abertura do cadastro eleitoral,
conforme certidões ID 21841 (fls. 7/8). Quanto ao Sr. Paulo Laurindo, o Cartório da 2ª Zona Eleitoral não localizou
o endereço informado no alistamento eleitoral (ID 21841 - fl. 6).
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Analisando a documentação apresentada pelas Zonas Eleitorais, constata-se que, o telefone informado no
momento do alistamento eleitoral pelo eleitor Paulo Laurindo ( ID 14829) e o telefone para contato informado pelo
eleitor Adilson Laurindo dos Santos à1ª ZE (ID 21841- fl. 9) são idênticos.
O Instituto de Identificação "Dr. Carlos Menezes", por intermédio da Polícia Técnico-científica, expediu o Laudo de
Confronto Papiloscópico nº 0072/2018/AO/IICM com as seguintes considerações finais e conclusão (ID 23095):
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os exames foram realizados conforme as técnicas adotadas no Instituto de Identificação Carlos Menezes
(IICM/SE). Entretanto, apesar das digitais idênticas, as quais apontam para o mesmo indivíduo, ao analisar os
dados da certidão de nascimento fornecida para confecção das fichas de identificação onomásticas, observam-se
dados conflitantes, motivo pelo qual encaminhamos este Laudo ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SERGIPE. Nada mais havendo a relatar, as Papiloscopistas encerram o presente Laudo, que redigido pelo
segundo signatário, após conferenciar com o primeiro, que nada teve a objetar, vai o mesmo digitado no anverso
de 04 (quatro) páginas, rubricadas a primeira, a segunda, e a terceira, sendo assinada esta última, seguido de 03
(três) anexos, também rubricados, totalizando 07 (sete) páginas.
7. CONCLUSÃO
Os confrontos realizados entre os datilogramas resultaram em identificação POSITIVA, indigitando os indivíduos
civilmente cadastrados como ADILSON LAURINDO DOS SANTOS e PAULO LAURINDO DOS SANTOS FILHO
como quem produziram os datilogramas. Diante das constatações dos exames, os signatários concluem que as
impressões digitais apostas nos documentos descritos nos Anexos I e II, PERTENCEM AO MESMO INDIVÍDUO.
É o relatório. Passo a decidir.
Os dados biográficos e biométricos constantes do Cadastro Nacional de Eleitores apontam que a mesma pessoa
realizou 2 (duas) operações de RAE, utilizando-se para tanto de documentos com numeração e dados
qualificativos distintos, a saber: Adilson Laurindo dos Santos, Inscrição Eleitoral 028180222143, 01ª ZE/SE, RG nº
1.038.421 SSP/SE e Paulo Laurindo dos Santos Filho, Inscrição Eleitoral nº 02550441210, 02ª ZE/SE, RG
903.740 SSP/SE.
Ante os fundamentos acima expostos e, principalmente, a conclusão do Laudo de Confronto Papiloscópico, que
as impressões digitais pertencem a mesma pessoa, determino o cancelamento das inscrições eleitorais
028180222143 (Adilson Laurindo dos Santos) e 02550441210 (Paulo Laurindo dos Santos Filho) com fulcro no Art.
71, III do CE.
Código Eleitoral
Art. 71. São causas de cancelamento:
I – a infração dos arts. 5º e 42;
II – a suspensão ou perda dos direitos políticos;
III – a pluralidade de inscrição;
IV – o falecimento do eleitor;
V – deixar de votar em 3 (três) eleições consecutivas.
Vale destacar que a inscrição número 0110 0498 2135 já foi cancelada pelo Juízo da 2ª ZE/SE, em processo de
duplicidade biométrica ( PA 26-02.2014.6.25.0002).
Remeta-se a presente decisão às 01ª e 02ª Zonas Eleitorais, para registro do ASE 450-3 (cancelamento por
duplicidade/pluralidade) no Sistema ELO.
Considerando o fechamento do cadastro eleitoral, DETERMINO, ainda, que o Juiz Eleitoral alerte aos mesários
(da seção eleitoral em que estiverem inscritos) sobre o cancelamento das referidas inscrições, por meio da
anotação no respectivo caderno de votação.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), os autos digitalizados à01ª
ZE/SE e 02ª ZE/SE, visando àremessa ao Ministério Público Eleitoral, com base nos artigos 44 e 48 da Resolução
TSE nº 21.538/03. Após, arquive-se.
Publique-se.
Aracaju (SE), em 6 de agosto de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
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