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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 461-69.2016.6.25.0013 (PROTOCOLO Nº
2751/2018)
ORIGEM: SERGIPE - AREIA BRANCA - 13ª ZONA ELEITORAL (LARANJEIRAS)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
ADVOGADA: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro - OAB: 25341/DF
ADVOGADO: Eduardo Borges Espínola Araújo - OAB: 41.595/DF
ADVOGADA: Renata Antony de Souza Lima Nina - OAB: 23600/DF
ADVOGADA: Lays do Amorim Santos - OAB: 9749/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADO: Clodoaldo Narciso dos Reis Coelho - OAB: 736-A/SE
ADVOGADO: Danilo Matos Cavalcante de Souza - OAB: 737-A/SE
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): JOSÉ FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO: Clodoaldo Narciso dos Reis Coelho - OAB: 736-A/SE
ADVOGADO: Danilo Matos Cavalcante de Souza - OAB: 737-A/SE
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
RECORRIDO(A): RENATO SOUZA LIMA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Captação
Ilícita de Sufrágio - Provimento Parcial - Multa - Cassação de Mandato
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por Alan Andrelino Nunes Santos (fls.427/457), José Francisco das
Chagas Filho e José Freire dos Santos (fls.459/470), devidamente representados, em face da decisão desta Corte,
consubstanciada no Acórdão de fls. 319/337, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana, que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por Renato Souza Lima, para condenar os
recorrentes ao pagamento de multa equivalente a 10 (dez) mil ufirs e cassar os diplomas do Prefeito do Município
de Areia Branca/SE, Alan Andrelino Nunes Santos e do Vice-Prefeito, José Francisco das Chagas Filho.
Opostos Embargos Declaratórios (fls. 341/355 e 356/373), foram estes, por unanimidade de votos, conhecidos e,
por maioria, não acolhidos, consoante se vê do Acórdão às fls. 397/419.
Aduz o primeiro recorrente que fora ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral objetivando apurar eventual
captação ilícita de sufrágio sob a alegação de que José Freire dos Santos teria entregue, em troca de voto, a
quantia de R$ 2,00 (dois reais) a Vagner Santos dos Reis, vulgo "Quinho" , também conhecido na região como
uma pessoa dependente do álcool. Salienta que a suposta negociação do voto fora registrada por câmeras de
segurança mas sem qualquer áudio.
Sustenta que as imagens foram captadas com uma certa distância, por se tratar de câmera de segurança, e que
registraram apenas os dois interlocutores conversando pela manhã e um deles tirando algo do bolso e entregando
ao outro até o momento em que ambos se afastam.

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 191

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

Página 3

Assenta que, além das imagens registradas, a prova dos autos limitou-se ao depoimento prestado pela própria
vítima, supostamente aliciada, que em audiência afirmou ter solicitado o valor de R$ 2,00 (dois reais) ao Sr. José
Freire para comprar bebida, admitindo ter esse costume na região, dizendo ainda que ingeriu bebida alcoólica
tanto no dia da suposta captação ilícita quanto no dia da sua oitiva, inclusive afirmando que nada lhe fora ofertado
em troca do seu voto.
Alega que o Ministério Público Eleitoral, após a instrução, emitiu parecer pela improcedência da AIJE sob o
argumento de não restarem patentes provas robustas a ensejar a procedência do pedido, ponderando, além disso,
que a única testemunha, suposta vítima, é pessoa afeta a bebida alcoólica, assim conhecida na cidade onde
reside, e que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova suficiente a demonstrar efetivamente a prática da
conduta ilícita.
Frisa que no mesmo sentido fora a decisão do magistrado, que julgou improcedente a imputação de captação
ilícita de sufrágio em razão de serem inconclusivas as provas produzidas nos autos diante da inexistência do
flagrante de ilegalidade no referido vídeo bem como da presença de contradições no depoimento de Valmir Reis,
que afirmou ter sido a filmagem realizada no domingo, divergindo da declaração da suposta vítima, a qual afirmou
ter sido no sábado.
Ademais, aduz que a Corte Regional, em sede recursal, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo
recorrido determinando a cassação do seu diploma de prefeito e ainda aplicando-lhe multa com base
exclusivamente em imagens de segurança que, na sua ótica, nada revelam, bem como em um único depoimento
da vítima da suposta captação ilícita de sufrágio, que, por sua vez, reconheceu estar sob o efeito de álcool tanto
na data do fato como também no dia de sua oitiva.
Relata que em razão da existência de graves vícios de omissão e contradição no acórdão objurgado, opôs
embargos declaratórios, os quais, por maioria de votos, foram rejeitados, sem a superação dos vícios arguidos.
Para embasar seu argumento, cita o voto divergente do membro desse Egrégio Tribunal, Juiz José Dantas de
Santana, o qual entendeu pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para julgar improcedente a
ação, em virtude da inconteste fragilidade das provas, as quais foram insuficientes para configurar o tipo previsto
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
Rechaça o acórdão combatido apontando violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, diante da existência de graves vícios, omissões e contradições não supridas no
acórdão dos embargos, sustentando, em razão disso, a necessidade de anulação com a consequente devolução
dos autos para novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja logo decidido em favor do ora recorrente.
Ademais, afirma que as premissas fixadas no acórdão recorrido e os elementos fáticos constantes nos autos já
autorizavam, nas suas óticas, a conclusão de várias violações legais, sustentando a não aplicabilidade das
Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.
Em princípio, diz que houve contradição quanto à aplicabilidade da compreensão de que o depoimento isolado do
eleitor se não corroborado por outros elementos probatórios será insuficiente para firmar juízo de certeza sobre a
ocorrência de captação ilícita na forma do art. 368-A do Código Eleitoral, uma vez que o acórdão embargado
rejeitara a captação do voto de Diego Santos de Alcântara e de Fábio dos Santos de Jesus justamente porque
ambas as alegações se apoiavam tão só no depoimento das supostas vítimas, diferentemente do que ocorreu em
relação à alegação da captação de sufrágio de Vagner Santos dos Reis, fundamentando a condenação do ora
recorrente, Alan, única e exclusivamente no depoimento do eleitor.
Relata também contradição em relação à completa ausência da comprovação de que o ora recorrente tinha
conhecimento da captação ilícita, requisito imprescindível à caracterização do tipo previsto no art. 41-A da Lei das
Eleições.
Alega que o acórdão combatido foi omisso em razão de Vagner dos Santos Reis ter dito em juízo que recebeu a
quantia de R$ 2,00 (dois reais) apenas para comprar bebida, inclusive afirmando ter votado em candidato
adversário dele recorrente (Alan), fato que teve, na sua ótica, o condão de afastar qualquer incidência do art. 41-A
da Lei 9.504/97, pois faltou o fim especial de obter o voto do eleitor.
De igual modo, sustenta que houve omissão em virtude da ausência do depoimento de José Freire dos Santos a
quem foi imputada a captação ilícita de sufrágio.
Destaca, em suma, que a gravação do vídeo não contém áudio e que não revela o diálogo nem registra quaisquer
dos elementos integrantes da figura do artigo 41-A da lei nº 9.504/97, o que logicamente, na sua ótica, não pode
servir como prova a embasar a prática do referido ilícito.
Já todos os recorrentes apontam violação ao artigo 368-A do Código Eleitoral, sob o fundamento de que a
cassação do mandato eletivo não fora baseado em provas robustas e sim unicamente e de forma exclusiva no
depoimento da suposta vítima, que inclusive estava sob o efeito de álcool, não corroborando tal depoimento com
outros elementos de prova, devendo-se, por conta disso, afastar a condenação imposta aos eleitos.
Continua o primeiro recorrente, citando, nessa linha, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
que o artigo 368-A do Código Eleitoral veda "a perda do mandato com base em prova testemunhal exclusiva e
singular" .
Diz ainda que o próprio acórdão vergastado assenta que tanto as imagens da câmera de segurança quanto o
depoimento de Jaime Dias comprovam apenas a ocorrência de um encontro e a entrega de determinado dinheiro,
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o que, na sua ótica, jamais foi negado pelas partes, não revelando, portanto, que a conversa e a entrega do
dinheiro teriam se dado num contexto de ilícita prática de captação de sufrágio.
De igual modo, aponta ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que o depoimento
de um único eleitor supostamente aliciado e sob o efeito de álcool, o qual também fora repleto de contradições,
não pode ter o condão de fundamentar uma condenação por captação ilícita de sufrágio, a qual necessita para sua
configuração de provas robustas e concretas, o que no caso em tela não ocorreu.
Ademais, todos os recorrentes alegam também violação ao artigo 41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) sob o
argumento de ser necessária, além de prova robusta e inconteste, a demonstração do prévio conhecimento e
consentimento do candidato para a configuração da captação ilícita de sufrágio praticado por terceiro. Nessa linha
de entendimento, o insurgente Alan cita jurisprudência do TSE.
Quanto a esse aspecto, os dois últimos recorrentes ressaltam ainda que houve um evidente equívoco na
qualificação jurídica dos fatos como captação ilícita de sufrágio, tanto no que se refere à materialidade quanto à
imprescindível constatação da anuência do candidato, havendo, portanto, uma indevida aplicação do art. 41-A da
Lei Eleitoral.
Disseram que o acórdão embargado entendeu existentes indícios suficientemente densos ao atestar a
participação indireta do candidato a prefeito em razão da existência de forte vínculo familiar e político, baseandose unicamente no fato de a esposa do autor da conduta delitiva, Josineide Oliveira Alves, ser secretária municipal
de educação de Areia Branca/SE.
Defendem que tal situação, além de denotar mero vínculo administrativo, foi incapaz de traduzir vínculo político,
ainda que indireto, uma vez que, à época do suposto ilícito, a chapa ora cassada concorria ao pleito pela oposição.
Destacam ainda que o acórdão vergastado se apoiou na tese da aptidão dos vínculos familiar e político para
demonstrar a anuência do candidato com a captação ilícita de sufrágio perpetrada por terceiro em seu benefício,
com respaldo, nas suas óticas, equivocado, no julgamento do RO nº 224661 TSE, em razão da inexistência de
similitude fática entre o caso em tela e o referido paradigma.
Retomando ao primeiro recorrente, este assevera que não basta, para configuração do artigo 41-A, da Lei das
Eleições, demonstrar que o candidato e suposto autor do ilícito possui apenas vínculos familiares ou políticos, é
imperioso comprovar a sua participação seja direta ou indireta, mediante prova robusta e não por mera presunção,
como foi o que aconteceu no caso em apreço. Nesse aspecto, cita jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina e do TSE.
Por último, requer o provimento do presente RESPE, com o objetivo de reformar o acórdão guerreado no sentido
de julgar improcedente a AIJE, em decorrência das violações aos arts. 368-A do CE, 373, I, do CPC e 41-A da Lei
das Eleições, fazendo-se prevalecer o voto vencido proferido na Corte Regional e, caso o mérito não possa ser
decidido de forma favorável a ele recorrente, requer subsidiariamente o reconhecimento da ofensa aos artigos 275
do CE, 1022, incisos I e II do CPC pelo TRE/SE com a anulação do acórdão proferido em sede de embargos, e
consequente retorno à origem para proferir novo julgamento.
Noutro passo, os dois últimos recorrentes rechaçam o acórdão combatido apontando violação aos arts. 371 e
1.022 do CPC e 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República, sob o argumento de que não obtiveram a plena
entrega da prestação jurisdicional em razão de ter a maioria dos membros da Corte Sergipana se recusado em
examinar a matéria fática, não efetuando, inclusive, a sua necessária adequação ao caso concreto.
Aduzem que o acórdão combatido se apoiou na falsa premissa de que a materialidade teria sido comprovada
mediante duas testemunhas e um vídeo captado por câmera de vigilância localizada em via pública, afirmando
também que, além de não se ouvir qualquer diálogo na filmagem, o próprio acórdão assenta, na fundamentação,
que Jaime Dias, uma das testemunhas, esclarecera não ter "conseguido escutar o que falaram e, portanto, não
sabe se houve pedido de voto" .
Concluem que em razão de nem as imagens captadas pela câmera e nem o depoimento de Jaime Dias revelarem
o teor da conversa, seria necessária a correção do suposto erro material, reconhecendo-se que apenas a
testemunha Vagner Santos dos Reis ("Quinho" ), a par de estar embriagada na audiência e de ter negado que
recebera qualquer quantia condicionada ao pedido de voto, ouviu do embargante José Freire dos Santos
("Zezinho" ) a formulação de oferta de dinheiro para votar em Alan e em "Bal da Mercedinha" .
Dessa maneira, alegam a existência de erro material e contradição no acórdão recorrido quanto à prova da
captação ilícita de sufrágio e quanto à presença de vínculo político entre o autor da captação ilícita e o prefeito
eleito, em razão da total falta de prova de que ele ou sua esposa, a qual fora nomeada, no ano seguinte, como
titular da Secretaria de Educação, onde exerce cargo obtido mediante concurso público, tenham assumido
qualquer função na campanha de seu sobrinho ou de que ao menos tenham se engajado na propaganda eleitoral.
Destacam, inclusive, que o vídeo juntado aos autos revela que a motocicleta conduzida por José Freire dos Santos
não apresentava adesivo algum do candidato, comportamento que, nas suas óticas, se mostra incompatível com a
ideia de que ele possuiria forte vínculo político com seu sobrinho.
Para respaldar a omissão, ressaltam que o aresto embargado se delimitou a transcrever ementa do acórdão
proferido pela egrégia Corte Superior Eleitoral no RO 224661, sem contudo, indicar em que medida a hipótese
vertente se adequaria aos seus fundamentos determinantes.
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Ademais, sustenta também que a maioria da Corte Regional, acompanhando o voto da relatora, se limitou a negar
a existência dos vícios indicados e a transcrever quase que o inteiro teor do acórdão embargado para sustentar
que os temas teriam sido suficientemente enfrentados e que a pretensão deles recorrentes era a de somente ver
apreciado o mérito da causa ou reanalisado o conjunto probatório.
Sob esse aspecto, citam uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de aferição
da matéria fática, cuja incumbência é das instâncias ordinárias, enseja a anulação do acórdão que rejeita os
embargos.
Destacam ser relevante para o deslinde da controvérsia a correta definição dos elementos caracterizadores da
conduta típica apurada, o que na hipótese não ocorreu.
Em suma, salientam que a Corte Sergipana não fundamentou de forma adequada a sua decisão, uma vez que não
enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes recorrentes, acarretando, portanto, a nulidade do acórdão
vergastado em razão da patente ofensa ao princípio da persuasão racional estatuído no art. 489, §1º, inciso IV do
CPC.
Por tal razão, concluem que os elementos jurídicos suscitados nos dois embargos de declaração, não apreciados
pela Corte Regional, passam a integrar o acórdão recorrido podendo ser conhecidos e apreciados na instância
recursal extraordinária, com base nos arts. 941, §3º, e 1025 do CPC/15.
Por último, em razão da ausência da devida prestação jurisdicional, pedem a concessão de efeito suspensivo,
demonstrando na espécie o fumus boni iuris e o periculum in mora, sob o argumento de se evitar a alternância
desnecessária no poder executivo municipal de Areia Branca/SE, citando, nesse aspecto, jurisprudência do TSE.
Requerem, o provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado no sentido de manter
a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, ou, subsidiariamente, que seja
anulado o acórdão, proferindo-se novo julgamento com a expressa manifestação acerca dos vícios apontados por
eles recorrentes nos aclaratórios.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivos os presentes Recursos Especiais e demonstrada a capacidade postulatória dos recorrentes, 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 Eleitoral e 121, §4°, incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Depreende-se que os recorrentes apontaram violação às disposições contidas nos artigos 275 e 368-A do Código
Eleitoral, 41-A da Lei nº 9.504/97, 371, 373, inciso I, 489, §1º, inciso IV e 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil, 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República, cujos teores 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)
§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)
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato. (Incluído pela Lei nº 13.165 de 2015)
Lei nº 9.504/1997
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
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o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990 . (Incluído pela Lei nº
9.840, de 28.9.1999)
§ 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)
Código de Processo Civil
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
(...)
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou elminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
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:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
(...)
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, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;
Consoante relatado, insurge-se o primeiro recorrente alegando ofensa aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão combatido não sanou os vícios nele
contidos, defendendo, por essa razão, a necessidade de anulação com a consequente devolução dos autos para
novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja decidido em favor dele insurgente.
Quanto à alegação de vilipêndio ao artigo 368-A do Código Eleitoral, insurgem-se todos os recorrentes,
entendendo que a cassação do mandato eletivo não foi fundamentada em provas robustas, mas tão somente, de
forma exclusiva, no único depoimento da `suposta¿ vítima, que inclusive estava, neste dia, sob o efeito de álcool,
não comparando tal depoimento com demais elementos de prova, devendo, por esse motivo, afastar a
condenação imposta aos eleitos.
Com base nos mesmos fatos, Alan Andrelino alega também ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil por entender que o referido depoimento, o qual também fora repleto de contradições, não pode ser capaz de
fundamentar uma condenação por captação ilícita de sufrágio, uma vez que sua efetiva configuração necessita de
provas robustas e concretas, o que no caso em tela não ocorreu.
Ademais, os recorrentes reagem contra o acórdão vergastado apontando também violação ao artigo 41-A da Lei
9.504/97 (Lei das Eleições) sob a alegação de que para a configuração da captação ilícita de sufrágio praticado
por terceiro, além de prova robusta e inconteste, há necessidade da demonstração do prévio conhecimento e
consentimento do candidato.
Entendem que os indícios constantes do acórdão foram suficientemente densos, apoiando-se na tese da aptidão
dos vínculos familiar e político para demonstrar a anuência do candidato com a captação ilícita de sufrágio
perpetrada por terceiro, em seu benefício, respaldado equivocadamente no julgamento do RO nº 224661, uma vez
que inexiste similitude fática entre o caso em tela e o referido paradigma.
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No que tange à alegação de ofensa aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 5º, LIV e 93, IX, da Constituição
da República, aduzem os dois últimos recorrentes que não obtiveram a plena entrega da prestação jurisdicional
em razão de ter a maioria dos membros da Corte Regional se esquivado na aferição da matéria fática, inclusive,
deixando de realizar a necessária adequação ao caso concreto.
Sob esse aspecto, sustentam que o acórdão vergastado se apoiou na falsa premissa de que a materialidade da
suposta captação ilícita teria sido comprovada por meio de duas testemunhas e um vídeo captado por uma
câmera de segurança localizada em via pública, afirmando inclusive que, além de não se ouvir qualquer diálogo na
filmagem, o próprio acórdão assenta, na fundamentação, que Jaime Dias, uma das testemunhas, afirmou não ter
"conseguido escutar o que falaram e, portanto, não sabe se houve pedido de voto" .
Concluem alegando também vilipêndio ao princípio da persuasão racional, estatuído no art. 489, §1º, inciso IV do
CPC, por entenderem que a Corte Sergipana não fundamentou de forma adequada a sua decisão, uma vez que
não enfrentou todos os argumentos por eles deduzidos, devendo, portanto, ensejar a nulidade do acórdão
vergastado.
Enfim, observa-se, dessa maneira, que os recorrentes indicaram violação 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 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)"
"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, salientar 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 do TSE e STJ,
impondo-se a admissão do presente RESPE.
Assim, diante do 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, devendo-se intimar o recorrido para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.
Ademais, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos recorrentes, restou prejudicada a
sua análise em virtude da decisão proferida pelo TSE, acostada às 474/479 dos autos.
Após as providências de praxe, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as
homenagens de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 2 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
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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 461-69.2016.6.25.0013 (PROTOCOLO Nº
2755/2018)
ORIGEM: SERGIPE - AREIA BRANCA - 13ª ZONA ELEITORAL (LARANJEIRAS)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADO: Clodoaldo Narciso dos Reis Coelho - OAB: 736-A/SE
ADVOGADO: Danilo Matos Cavalcante de Souza - OAB: 737-A/SE
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
RECORRENTE: JOSÉ FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADO: Clodoaldo Narciso dos Reis Coelho - OAB: 736-A/SE
ADVOGADO: Danilo Matos Cavalcante de Souza - OAB: 737-A/SE
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
ADVOGADO: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF
ADVOGADO: Antonio Cesar Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF
ADVOGADO: Alessandro Pereira Lordêllo - OAB: 21284/DF
ADVOGADO: Vivian Cristina Collenghi Camelo - OAB: 24991/DF
ADVOGADA: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro - OAB: 25341/DF
ADVOGADO: Eduardo Borges Espínola Araújo - OAB: 41.595/DF
ADVOGADA: Renata Antony de Souza Lima Nina - OAB: 23600/DF
ADVOGADA: Lays do Amorim Santos - OAB: 9749/SE
RECORRIDO(A): RENATO SOUZA LIMA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Captação
Ilícita de Sufrágio - Provimento Parcial - Multa - Cassação de Mandato
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por Alan Andrelino Nunes Santos (fls.427/457), José Francisco das
Chagas Filho e José Freire dos Santos (fls.459/470), devidamente representados, em face da decisão desta Corte,
consubstanciada no Acórdão de fls. 319/337, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana, que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por Renato Souza Lima, para condenar os
recorrentes ao pagamento de multa equivalente a 10 (dez) mil ufirs e cassar os diplomas do Prefeito do Município
de Areia Branca/SE, Alan Andrelino Nunes Santos e do Vice-Prefeito, José Francisco das Chagas Filho.
Opostos Embargos Declaratórios (fls. 341/355 e 356/373), foram estes, por unanimidade de votos, conhecidos e,
por maioria, não acolhidos, consoante se vê do Acórdão às fls. 397/419.
Aduz o primeiro recorrente que fora ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral objetivando apurar eventual
captação ilícita de sufrágio sob a alegação de que José Freire dos Santos teria entregue, em troca de voto, a
quantia de R$ 2,00 (dois reais) a Vagner Santos dos Reis, vulgo "Quinho" , também conhecido na região como
uma pessoa dependente do álcool. Salienta que a suposta negociação do voto fora registrada por câmeras de
segurança mas sem qualquer áudio.
Sustenta que as imagens foram captadas com uma certa distância, por se tratar de câmera de segurança, e que
registraram apenas os dois interlocutores conversando pela manhã e um deles tirando algo do bolso e entregando
ao outro até o momento em que ambos se afastam.
Assenta que, além das imagens registradas, a prova dos autos limitou-se ao depoimento prestado pela própria
vítima, supostamente aliciada, que em audiência afirmou ter solicitado o valor de R$ 2,00 (dois reais) ao Sr. José
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Freire para comprar bebida, admitindo ter esse costume na região, dizendo ainda que ingeriu bebida alcoólica
tanto no dia da suposta captação ilícita quanto no dia da sua oitiva, inclusive afirmando que nada lhe fora ofertado
em troca do seu voto.
Alega que o Ministério Público Eleitoral, após a instrução, emitiu parecer pela improcedência da AIJE sob o
argumento de não restarem patentes provas robustas a ensejar a procedência do pedido, ponderando, além disso,
que a única testemunha, suposta vítima, é pessoa afeta a bebida alcoólica, assim conhecida na cidade onde
reside, e que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova suficiente a demonstrar efetivamente a prática da
conduta ilícita.
Frisa que no mesmo sentido fora a decisão do magistrado, que julgou improcedente a imputação de captação
ilícita de sufrágio em razão de serem inconclusivas as provas produzidas nos autos diante da inexistência do
flagrante de ilegalidade no referido vídeo bem como da presença de contradições no depoimento de Valmir Reis,
que afirmou ter sido a filmagem realizada no domingo, divergindo da declaração da suposta vítima, a qual afirmou
ter sido no sábado.
Ademais, aduz que a Corte Regional, em sede recursal, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo
recorrido determinando a cassação do seu diploma de prefeito e ainda aplicando-lhe multa com base
exclusivamente em imagens de segurança que, na sua ótica, nada revelam, bem como em um único depoimento
da vítima da suposta captação ilícita de sufrágio, que, por sua vez, reconheceu estar sob o efeito de álcool tanto
na data do fato como também no dia de sua oitiva.
Relata que em razão da existência de graves vícios de omissão e contradição no acórdão objurgado, opôs
embargos declaratórios, os quais, por maioria de votos, foram rejeitados, sem a superação dos vícios arguidos.
Para embasar seu argumento, cita o voto divergente do membro desse Egrégio Tribunal, Juiz José Dantas de
Santana, o qual entendeu pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para julgar improcedente a
ação, em virtude da inconteste fragilidade das provas, as quais foram insuficientes para configurar o tipo previsto
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
Rechaça o acórdão combatido apontando violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, diante da existência de graves vícios, omissões e contradições não supridas no
acórdão dos embargos, sustentando, em razão disso, a necessidade de anulação com a consequente devolução
dos autos para novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja logo decidido em favor do ora recorrente.
Ademais, afirma que as premissas fixadas no acórdão recorrido e os elementos fáticos constantes nos autos já
autorizavam, nas suas óticas, a conclusão de várias violações legais, sustentando a não aplicabilidade das
Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.
Em princípio, diz que houve contradição quanto à aplicabilidade da compreensão de que o depoimento isolado do
eleitor se não corroborado por outros elementos probatórios será insuficiente para firmar juízo de certeza sobre a
ocorrência de captação ilícita na forma do art. 368-A do Código Eleitoral, uma vez que o acórdão embargado
rejeitara a captação do voto de Diego Santos de Alcântara e de Fábio dos Santos de Jesus justamente porque
ambas as alegações se apoiavam tão só no depoimento das supostas vítimas, diferentemente do que ocorreu em
relação à alegação da captação de sufrágio de Vagner Santos dos Reis, fundamentando a condenação do ora
recorrente, Alan, única e exclusivamente no depoimento do eleitor.
Relata também contradição em relação à completa ausência da comprovação de que o ora recorrente tinha
conhecimento da captação ilícita, requisito imprescindível à caracterização do tipo previsto no art. 41-A da Lei das
Eleições.
Alega que o acórdão combatido foi omisso em razão de Vagner dos Santos Reis ter dito em juízo que recebeu a
quantia de R$ 2,00 (dois reais) apenas para comprar bebida, inclusive afirmando ter votado em candidato
adversário dele recorrente (Alan), fato que teve, na sua ótica, o condão de afastar qualquer incidência do art. 41-A
da Lei 9.504/97, pois faltou o fim especial de obter o voto do eleitor.
De igual modo, sustenta que houve omissão em virtude da ausência do depoimento de José Freire dos Santos a
quem foi imputada a captação ilícita de sufrágio.
Destaca, em suma, que a gravação do vídeo não contém áudio e que não revela o diálogo nem registra quaisquer
dos elementos integrantes da figura do artigo 41-A da lei nº 9.504/97, o que logicamente, na sua ótica, não pode
servir como prova a embasar a prática do referido ilícito.
Já todos os recorrentes apontam violação ao artigo 368-A do Código Eleitoral, sob o fundamento de que a
cassação do mandato eletivo não fora baseado em provas robustas e sim unicamente e de forma exclusiva no
depoimento da suposta vítima, que inclusive estava sob o efeito de álcool, não corroborando tal depoimento com
outros elementos de prova, devendo-se, por conta disso, afastar a condenação imposta aos eleitos.
Continua o primeiro recorrente, citando, nessa linha, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
que o artigo 368-A do Código Eleitoral veda "a perda do mandato com base em prova testemunhal exclusiva e
singular" .
Diz ainda que o próprio acórdão vergastado assenta que tanto as imagens da câmera de segurança quanto o
depoimento de Jaime Dias comprovam apenas a ocorrência de um encontro e a entrega de determinado dinheiro,
o que, na sua ótica, jamais foi negado pelas partes, não revelando, portanto, que a conversa e a entrega do
dinheiro teriam se dado num contexto de ilícita prática de captação de sufrágio.
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De igual modo, aponta ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que o depoimento
de um único eleitor supostamente aliciado e sob o efeito de álcool, o qual também fora repleto de contradições,
não pode ter o condão de fundamentar uma condenação por captação ilícita de sufrágio, a qual necessita para sua
configuração de provas robustas e concretas, o que no caso em tela não ocorreu.
Ademais, todos os recorrentes alegam também violação ao artigo 41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) sob o
argumento de ser necessária, além de prova robusta e inconteste, a demonstração do prévio conhecimento e
consentimento do candidato para a configuração da captação ilícita de sufrágio praticado por terceiro. Nessa linha
de entendimento, o insurgente Alan cita jurisprudência do TSE.
Quanto a esse aspecto, os dois últimos recorrentes ressaltam ainda que houve um evidente equívoco na
qualificação jurídica dos fatos como captação ilícita de sufrágio, tanto no que se refere à materialidade quanto à
imprescindível constatação da anuência do candidato, havendo, portanto, uma indevida aplicação do art. 41-A da
Lei Eleitoral.
Disseram que o acórdão embargado entendeu existentes indícios suficientemente densos ao atestar a
participação indireta do candidato a prefeito em razão da existência de forte vínculo familiar e político, baseandose unicamente no fato de a esposa do autor da conduta delitiva, Josineide Oliveira Alves, ser secretária municipal
de educação de Areia Branca/SE.
Defendem que tal situação, além de denotar mero vínculo administrativo, foi incapaz de traduzir vínculo político,
ainda que indireto, uma vez que, à época do suposto ilícito, a chapa ora cassada concorria ao pleito pela oposição.
Destacam ainda que o acórdão vergastado se apoiou na tese da aptidão dos vínculos familiar e político para
demonstrar a anuência do candidato com a captação ilícita de sufrágio perpetrada por terceiro em seu benefício,
com respaldo, nas suas óticas, equivocado, no julgamento do RO nº 224661 TSE, em razão da inexistência de
similitude fática entre o caso em tela e o referido paradigma.
Retomando ao primeiro recorrente, este assevera que não basta, para configuração do artigo 41-A, da Lei das
Eleições, demonstrar que o candidato e suposto autor do ilícito possui apenas vínculos familiares ou políticos, é
imperioso comprovar a sua participação seja direta ou indireta, mediante prova robusta e não por mera presunção,
como foi o que aconteceu no caso em apreço. Nesse aspecto, cita jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina e do TSE.
Por último, requer o provimento do presente RESPE, com o objetivo de reformar o acórdão guerreado no sentido
de julgar improcedente a AIJE, em decorrência das violações aos arts. 368-A do CE, 373, I, do CPC e 41-A da Lei
das Eleições, fazendo-se prevalecer o voto vencido proferido na Corte Regional e, caso o mérito não possa ser
decidido de forma favorável a ele recorrente, requer subsidiariamente o reconhecimento da ofensa aos artigos 275
do CE, 1022, incisos I e II do CPC pelo TRE/SE com a anulação do acórdão proferido em sede de embargos, e
consequente retorno à origem para proferir novo julgamento.
Noutro passo, os dois últimos recorrentes rechaçam o acórdão combatido apontando violação aos arts. 371 e
1.022 do CPC e 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República, sob o argumento de que não obtiveram a plena
entrega da prestação jurisdicional em razão de ter a maioria dos membros da Corte Sergipana se recusado em
examinar a matéria fática, não efetuando, inclusive, a sua necessária adequação ao caso concreto.
Aduzem que o acórdão combatido se apoiou na falsa premissa de que a materialidade teria sido comprovada
mediante duas testemunhas e um vídeo captado por câmera de vigilância localizada em via pública, afirmando
também que, além de não se ouvir qualquer diálogo na filmagem, o próprio acórdão assenta, na fundamentação,
que Jaime Dias, uma das testemunhas, esclarecera não ter "conseguido escutar o que falaram e, portanto, não
sabe se houve pedido de voto" .
Concluem que em razão de nem as imagens captadas pela câmera e nem o depoimento de Jaime Dias revelarem
o teor da conversa, seria necessária a correção do suposto erro material, reconhecendo-se que apenas a
testemunha Vagner Santos dos Reis ("Quinho" ), a par de estar embriagada na audiência e de ter negado que
recebera qualquer quantia condicionada ao pedido de voto, ouviu do embargante José Freire dos Santos
("Zezinho" ) a formulação de oferta de dinheiro para votar em Alan e em "Bal da Mercedinha" .
Dessa maneira, alegam a existência de erro material e contradição no acórdão recorrido quanto à prova da
captação ilícita de sufrágio e quanto à presença de vínculo político entre o autor da captação ilícita e o prefeito
eleito, em razão da total falta de prova de que ele ou sua esposa, a qual fora nomeada, no ano seguinte, como
titular da Secretaria de Educação, onde exerce cargo obtido mediante concurso público, tenham assumido
qualquer função na campanha de seu sobrinho ou de que ao menos tenham se engajado na propaganda eleitoral.
Destacam, inclusive, que o vídeo juntado aos autos revela que a motocicleta conduzida por José Freire dos Santos
não apresentava adesivo algum do candidato, comportamento que, nas suas óticas, se mostra incompatível com a
ideia de que ele possuiria forte vínculo político com seu sobrinho.
Para respaldar a omissão, ressaltam que o aresto embargado se delimitou a transcrever ementa do acórdão
proferido pela egrégia Corte Superior Eleitoral no RO 224661, sem contudo, indicar em que medida a hipótese
vertente se adequaria aos seus fundamentos determinantes.
Ademais, sustenta também que a maioria da Corte Regional, acompanhando o voto da relatora, se limitou a negar
a existência dos vícios indicados e a transcrever quase que o inteiro teor do acórdão embargado para sustentar
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que os temas teriam sido suficientemente enfrentados e que a pretensão deles recorrentes era a de somente ver
apreciado o mérito da causa ou reanalisado o conjunto probatório.
Sob esse aspecto, citam uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de aferição
da matéria fática, cuja incumbência é das instâncias ordinárias, enseja a anulação do acórdão que rejeita os
embargos.
Destacam ser relevante para o deslinde da controvérsia a correta definição dos elementos caracterizadores da
conduta típica apurada, o que na hipótese não ocorreu.
Em suma, salientam que a Corte Sergipana não fundamentou de forma adequada a sua decisão, uma vez que não
enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes recorrentes, acarretando, portanto, a nulidade do acórdão
vergastado em razão da patente ofensa ao princípio da persuasão racional estatuído no art. 489, §1º, inciso IV do
CPC.
Por tal razão, concluem que os elementos jurídicos suscitados nos dois embargos de declaração, não apreciados
pela Corte Regional, passam a integrar o acórdão recorrido podendo ser conhecidos e apreciados na instância
recursal extraordinária, com base nos arts. 941, §3º, e 1025 do CPC/15.
Por último, em razão da ausência da devida prestação jurisdicional, pedem a concessão de efeito suspensivo,
demonstrando na espécie o fumus boni iuris e o periculum in mora, sob o argumento de se evitar a alternância
desnecessária no poder executivo municipal de Areia Branca/SE, citando, nesse aspecto, jurisprudência do TSE.
Requerem, o provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado no sentido de manter
a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, ou, subsidiariamente, que seja
anulado o acórdão, proferindo-se novo julgamento com a expressa manifestação acerca dos vícios apontados por
eles recorrentes nos aclaratórios.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivos os presentes Recursos Especiais e demonstrada a capacidade postulatória dos recorrentes, 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 Eleitoral e 121, §4°, incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Depreende-se que os recorrentes apontaram violação às disposições contidas nos artigos 275 e 368-A do Código
Eleitoral, 41-A da Lei nº 9.504/97, 371, 373, inciso I, 489, §1º, inciso IV e 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil, 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República, cujos teores 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)
§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)
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato. (Incluído pela Lei nº 13.165 de 2015)
Lei nº 9.504/1997
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 no 64, de 18 de maio de 1990 . (Incluído pela Lei nº
9.840, de 28.9.1999)
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§ 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)
Código de Processo Civil
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
(...)
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou elminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
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:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
(...)
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, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;
Consoante relatado, insurge-se o primeiro recorrente alegando ofensa aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão combatido não sanou os vícios nele
contidos, defendendo, por essa razão, a necessidade de anulação com a consequente devolução dos autos para
novo julgamento dos aclaratórios caso o mérito não seja decidido em favor dele insurgente.
Quanto à alegação de vilipêndio ao artigo 368-A do Código Eleitoral, insurgem-se todos os recorrentes,
entendendo que a cassação do mandato eletivo não foi fundamentada em provas robustas, mas tão somente, de
forma exclusiva, no único depoimento da `suposta¿ vítima, que inclusive estava, neste dia, sob o efeito de álcool,
não comparando tal depoimento com demais elementos de prova, devendo, por esse motivo, afastar a
condenação imposta aos eleitos.
Com base nos mesmos fatos, Alan Andrelino alega também ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil por entender que o referido depoimento, o qual também fora repleto de contradições, não pode ser capaz de
fundamentar uma condenação por captação ilícita de sufrágio, uma vez que sua efetiva configuração necessita de
provas robustas e concretas, o que no caso em tela não ocorreu.
Ademais, os recorrentes reagem contra o acórdão vergastado apontando também violação ao artigo 41-A da Lei
9.504/97 (Lei das Eleições) sob a alegação de que para a configuração da captação ilícita de sufrágio praticado
por terceiro, além de prova robusta e inconteste, há necessidade da demonstração do prévio conhecimento e
consentimento do candidato.
Entendem que os indícios constantes do acórdão foram suficientemente densos, apoiando-se na tese da aptidão
dos vínculos familiar e político para demonstrar a anuência do candidato com a captação ilícita de sufrágio
perpetrada por terceiro, em seu benefício, respaldado equivocadamente no julgamento do RO nº 224661, uma vez
que inexiste similitude fática entre o caso em tela e o referido paradigma.
No que tange à alegação de ofensa aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 5º, LIV e 93, IX, da Constituição
da República, aduzem os dois últimos recorrentes que não obtiveram a plena entrega da prestação jurisdicional

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 191

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

Página 13

em razão de ter a maioria dos membros da Corte Regional se esquivado na aferição da matéria fática, inclusive,
deixando de realizar a necessária adequação ao caso concreto.
Sob esse aspecto, sustentam que o acórdão vergastado se apoiou na falsa premissa de que a materialidade da
suposta captação ilícita teria sido comprovada por meio de duas testemunhas e um vídeo captado por uma
câmera de segurança localizada em via pública, afirmando inclusive que, além de não se ouvir qualquer diálogo na
filmagem, o próprio acórdão assenta, na fundamentação, que Jaime Dias, uma das testemunhas, afirmou não ter
"conseguido escutar o que falaram e, portanto, não sabe se houve pedido de voto" .
Concluem alegando também vilipêndio ao princípio da persuasão racional, estatuído no art. 489, §1º, inciso IV do
CPC, por entenderem que a Corte Sergipana não fundamentou de forma adequada a sua decisão, uma vez que
não enfrentou todos os argumentos por eles deduzidos, devendo, portanto, ensejar a nulidade do acórdão
vergastado.
Enfim, observa-se, dessa maneira, que os recorrentes indicaram violação 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 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)"
"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, salientar 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 do TSE e STJ,
impondo-se a admissão do presente RESPE.
Assim, diante do 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, devendo-se intimar o recorrido para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.
Ademais, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos recorrentes, restou prejudicada a
sua análise em virtude da decisão proferida pelo TSE, acostada às 474/479 dos autos.
Após as providências de praxe, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as
homenagens de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 2 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE
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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 Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 779/2018, DE 03/10/18
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO, no
uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XIV, da Portaria TRE/SE 337, de 21/03/2014;o disposto no
artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;:. 1º. Publicar as diárias concedidas no mês de
SETEMBRO/2018, constantes do anexo desta portaria.SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR-GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 72-60.2015.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Antônio Eduardo Silva Ribeiro - OAB: 843/SE
ADVOGADO: Ailton Alves Nunes Júnior - OAB: 3475/SE
ADVOGADO: Augusto Sávio Leó do Prado - OAB: 2365/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
ADVOGADO: Danilo Gurjão Machado - OAB: 5553/SE
ADVOGADA: Theresa Rachel Santa Rita Dantas Lima - OAB: 3278/SE
ADVOGADO: Luigi Mateus Braga - OAB: 3250/SE
ADVOGADA: Clarisse de Aguiar Rocha Ribeiro - OAB: 4324/SE
ADVOGADO: Rodrigo Castelli - OAB: 643-A/SE
ADVOGADO: Jean Filipe Melo Barreto - OAB: 6076/SE
ADVOGADO: Emanuel Messias Barbosa Moura Júnior - OAB: 2851/SE
ADVOGADO: Victor Ribeiro Barreto - OAB: 6161/SE
ADVOGADA: Lorena Souza Campos Falcão - OAB: 5904/SE
INTERESSADO(A): JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
ADVOGADO: Antônio Eduardo Silva Ribeiro - OAB: 843/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
ADVOGADO: Ailton Alves Nunes Júnior - OAB: 3475/SE
ADVOGADO: Augusto Sávio Leó do Prado - OAB: 2365/SE
ADVOGADO: Danilo Gurjão Machado - OAB: 5553/SE
ADVOGADA: Theresa Rachel Santa Rita Dantas Lima - OAB: 3278/SE
ADVOGADO: Luigi Mateus Braga - OAB: 3250/SE
ADVOGADO: Rodrigo Castelli - OAB: 6661-A/SE
ADVOGADO: Jean Filipe Melo Barreto - OAB: 6076/SE
ADVOGADO: Emanuel Messias Barbosa Moura Júnior - OAB: 2851/SE
ADVOGADO: Victor Ribeiro Barreto - OAB: 6161/SE
INTERESSADO(A): MÁRCIO MARTINS SILVEIRA
ADVOGADO: Antônio Eduardo Silva Ribeiro - OAB: 843/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
ADVOGADO: Ailton Alves Nunes Júnior - OAB: 3475/SE
ADVOGADO: Augusto Sávio Leó do Prado - OAB: 2365/SE
ADVOGADO: Danilo Gurjão Machado - OAB: 5553/SE
ADVOGADA: Theresa Rachel Santa Rita Dantas Lima - OAB: 3278/SE
ADVOGADO: Luigi Mateus Braga - OAB: 3250/SE
ADVOGADO: Rodrigo Castelli - OAB: 6661-A/SE
ADVOGADO: Jean Filipe Melo Barreto - OAB: 6076/SE
ADVOGADO: Emanuel Messias Barbosa Moura Júnior - OAB: 2851/SE
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ADVOGADO: Victor Ribeiro Barreto - OAB: 6161/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014.
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento na Resolução TRE-SE nº 131/2009, a Secretaria Judiciária INTIMA o DIRETÓRIO REGIONAL
EM SERGIPE DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (atual MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB), na(s) pessoa(s) do(s) seu(s) advogado(s), para, no prazo de 15 (quinze)
dias, recolher ao erário a quantia de R$ 103.544,30 (cento e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos), referente à utilização de verba do Fundo Partidário sem a devida comprovação ou utilizado para os fins
não previstos em lei, sob pena de ser adotada a medida prevista no art. 60, inciso I, alínea b, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Aracaju, em 27/09/2018.
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).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 506/2018 - SUBSTITUIÇÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
A Exma Sra. Dra. JUMARA PORTO PINHEIRO, Juíza da 1ª Zona Eleitoral, ARACAJU/SE , por força da Lei
9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei
nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
funções eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo
discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 31054 - ARACAJU
Local de Votação: 1740 - AVELAR BRANDÃO VILELLA, DOM, EMEF
Seçao: 475
Função
Eleitoral
2º MESÁRIO

Seçao: 478
Função
Eleitoral
SUPLENTE

Substituído

Substituto

Inscrição

Nome

023302362143

DIANE CAMILA
DE SOUZA
SANTOS

Inscrição
022644522100

Substituído

Nome
JUSSICLEY
ALVES DOS SANTOS

Substituto

Inscrição

Nome

Inscrição

Nome

024704992178

NAELLY CASSIA
BARBOSA
SANTOS

024712332178

MARIA AILA SILVA CAMPOS
BOMFIM
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Local de Votação: 1031 - JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA, ESCOLA EST. DES.

Seçao: 305
Função
Eleitoral
PRESIDENTE
DE MESA
RECEPTORA

Substituído
Inscrição

Substituto
Nome

020043902127

MARCIA SANTOS
DE MENEZES
OLIVEIRA

Inscrição

Nome

020209482178

MELQUIEDES MARTINS DA
SILVA

Local de Votação: 1422 - MARIA IVANDA DE C. NASCIMENTO, CENTRO DE EXC. PROFª(ANT.MARCOS
MACIEL)

Seçao: 291
Função
Eleitoral
2º MESÁRIO

Substituído

Substituto

Inscrição

Nome

Inscrição

Nome

023424332186

ANA CLAUDIA
SOUSA DA
CONCEIÇÃO

011528992100

CLEUCIAS VIANA SOARES

Local de Votação: 1724 - ORLANDO DANTAS, JORNALISTA, EMEF

Seçao: 459
Função
Eleitoral
SUPLENTE

Substituído

Substituto

Inscrição

Nome

Inscrição

Nome

021862012100

FLAVIA CRISTINA
SANTOS
OLIVEIRA

020662652135

PRICILA DA SILVA BARROS
BRANDI

Local de Votação: 1759 - OVIEDO TEIXEIRA, EMEF

Seçao: 483
Função
Eleitoral
PRESIDENTE
DE MESA
RECEPTORA

Substituído

Substituto

Inscrição

Nome

Inscrição

Nome

020936112178

ANDRESON
FERREIRA
SANTOS

021810752135

ANDERSON SILVA SANTOS

Local de Votação: 1040 - PAULO COSTA, ESC. EST. JORNALISTA

Seçao: 414
Função
Eleitoral
SUPLENTE

Função
Especial

Substituído

Substituto

Inscrição

Nome

Inscrição

Nome

015099722151

JOSENILSON
OLIVEIRA
SANTOS

010348562151

JOSE DOS ANJOS NUNES

Substituído

Substituto
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Nome
WILTON SANTANA

ARACAJU, 4 de outubro de 2018
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza da 1ª Zona Eleitoral/SE
11ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 47-09.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REQUERENTE: MIRZA TAMARA PRADO SANTOS LEÃO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Requerimento - Prestação de Contas - De Candidato
DESPACHO/DECISÃO:
DECISÃO
Trata-se de Petição, interposta por MIRZA TAMARA PRADO SANTOS LEÃO, com pedido de concessão de
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, em razão da falta de apresentação das contas de campanha
relativas as Eleições de 2016, o que impediu a obtenção de quitação eleitoral.
Em suas razões, a Requerente alega que protocolou em 18/09/2018 sua prestação de contas referente ao pleito
eleitoral de 2016, que se encontra sem tramitação por 22 (vinte dois) dias, causando enorme embaraço, uma vez
que é candidata ao cargo de deputado estadual.
Defende a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a expedição de quitação
eleitoral e o prosseguimento do feito, em caráter de urgência.
É o relatório.
Decido.
A Lei das Eleições (9.504/1997), em seu art. 29, III, impôs ao candidato o dever inescusável de encaminhar a
Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior a realização das eleições, a prestação de contas de campanha,
independentemente da notificação da Justiça Eleitoral.
O conceito de quitação eleitoral encontra-se definido com bastante clareza no artigo 11 § 7° da Lei 9.504/97, no
qual consta a exigência da prestação de contas como um dos requisitos:
§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular
exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de
contas de campanha eleitoral.
Ressalte-se que, a referida prestação de contas das eleições de 2016 deveria ter sido entregue até 1º de
novembro de 2016, conforme determina o artigo 45 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
Embora permitida a entrega extemporânea da prestação de contas de candidato que não foi notificado pela Justiça
Eleitoral e, ainda não teve suas contas julgadas como não prestadas, há um limite razoável para a sua análise,
uma vez que não é possível a apresentação após o período de registro de candidatura, impedindo a quitação
eleitoral do candidato negligente, por falta de apresentação de contas. Veja-se a propósito:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ÀS VÉSPERAS DO REGISTRO
DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no caput do art. 27 da Resolução TSE n. 22.715, de 28 de fevereiro de 2008, "as contas de
candidatos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 4 de novembro de 2008".
2. A apresentação de contas de campanha às vésperas de um novo pleito, inviabilizando a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, impede o reconhecimento da quitação eleitoral.
3. Não merece deferimento o registro de candidato que apresentou sua prestação de contas relativa às eleições
de 2008 apenas no dia 11 de junho de 2012, quase quatro anos após o prazo e às vésperas de um novo pleito,
apenas com o propósito de obter quitação, frustrando, dessa forma, o efetivo controle das contas por parte da
Justiça Eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 10026, ACÓRDÃO n 12015 de 30/07/2012, Relator(a) LEONARDO BUISSA FREITAS,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/7/2012 )
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Ademais, a apresentação extemporânea das contas de campanha, após mais de cinco meses do termo final
previsto, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os fundamentos da decisão agravada, limitandose a reproduzir integralmente as razões declinadas no recurso especial. Incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Não houve ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal a quo assentou a extemporaneidade da
prestação de contas final, entendimento logicamente contrário à pretensão de ver analisados os documentos
apresentados pela parte.
3. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a apresentação extemporânea das contas de campanha,
após mais de cinco meses do termo final previsto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.406 e findo o prazo de 72 horas
previsto no § 3º do mesmo dispositivo, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 18924, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 24/06/2016, Página 59-60)
Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da inicial, e determino ao Cartório Eleitoral (unidade técnica) a
análise técnica da Prestação de Contas nº 46-24.2018.6.25.0011.
Japaratuba, 04 de outubro de 2018
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
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).
35ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12-11.2017.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - UMBAÚBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUÍZA ELEITORAL SEBNA SIMIÃO DA ROCHA
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETORIO
MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Júnior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc...
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro do Município de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o balanço Patrimonial e o demonstrativo de resultado de exercício que compõe a prestação de contas,
transcorreu, in albis, o prazo para sua impugnação (edital nº 012/2017).
No check-list para análise preliminar dos documentos apresentados, à fl. 50, consta a ausência de inúmeros
documentos obrigatórios exigidos pela legislação aplicada à espécie, inclusive a procuração para representação
processual por advogado.
Intimada acerca do check-list retrocitado, a agremiação partidária deixou transcorrer o prazo sem apresentar a
documentação complementar mandatória, conforme certidão de fl. 52. O despacho de fl. 53, oportunizou ao
grêmio partidário regularizar suas contas, mas este permaneceu silente. Novo despacho de fl. 55 concedeu 15
dias para apresentação de defesa ou apresentação de provas, mas, novamente, o partido permaneceu inerte.
Em seu parecer, à fl. 54, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas sob exame.
É o Relatório. Decido.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas nos moldes da legislação pertinente, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento
judicial, fato esse que deixa por caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I, da Resolução TSE 23464/2015, tendo em vista a impossibilidade de
aferição do cumprimento de normas legais, ante à ausência de documentos essenciais à análise da presente
prestação de contas, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no Município de Umbaúba/SE, com a suspensão das cotas do
fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
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Declaro outrossim a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, devendo este ser
inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação, conforme determina o art. 42 da
Resolução TSE 23.465/2015 c/c art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018.
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se o setor responsável
do TRE/SE, para que anote a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal; 3. oficie-se os
órgãos de Direção Regional e Nacional acerca desta decisão; 4. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 02 de outubro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-96.2018.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
INDIAROBA/SE)
ADVOGADO: LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR - OAB: 11117/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
R.hoje.
Tendo em vista a certidão do Cartório Eleitoral à folha retro, levando em consideração a ausência de diversas
peças de apresentação obrigatória, consoante o art. 29 da Resolução TSE 23464/2015, INTIME-SE a agremiação
partidária em epígrafe, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a prestação de contas cumprindo
todas as formalidades exigidas pela legislação eleitoral, especialmente quanto ao requerido no ato ordinatório
publicado no DJE de 24/07/2018, sob pena de serem declaradas não prestadas as contas.
Expirado o prazo sem manifestação, DÊ-SE vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 5
(cinco) dias, após o que, volvam-se conclusos.
Apresentadas tempestivamente a prestação de contas, siga o processo seu trâmite regular.
Umbaúba/SE, 02 de outubro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-33.2017.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE
INTERESSADO(A): PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETORIO MUNICIPAL DE UMBAUBA/SE)
ADVOGADO: Luiz Arlan Menezes - OAB: 4830/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
R.hoje.
Tendo em vista a certidão do Cartório Eleitoral à folha retro, levando em consideração a ausência de diversas
peças de apresentação obrigatória, consoante o art. 29 da Resolução TSE 23464/2015, INTIME-SE a agremiação
partidária em epígrafe, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a prestação de contas cumprindo
todas as formalidades exigidas pela legislação eleitoral, especialmente quanto ao requerido no ato ordinatório
publicado no DJE de 29/05/2018, sob pena de serem declaradas não prestadas as contas.
Expirado o prazo sem manifestação, DÊ-SE vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 5
(cinco) dias, após o que, volvam-se conclusos.
Apresentadas tempestivamente a prestação de contas, siga o processo seu trâmite regular.
Umbaúba/SE, 02 de outubro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ANEXOS

RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS – SETEMBRO /18

NOME DO
FAVORECIDO

EVAN KARINE
FONSECA DA
SILVEIRA
KATIA DE
BARROS
BOMFIM
SANTANA
JOSÉ
ANDERSON
SANTANA
CORREIA
IONE CRISTINA
MENDES

IONE CRISTINA
MENDES

IONE CRISTINA
MENDES
AURÉLIO ANDRÉ
CARNEIRO DA
CUNHA
AURÉLIO ANDRÉ
CARNEIRO DA
CUNHA
EVILETO DA
SILVA SANTOS

EVILETO DA
SILVA SANTOS

EVILETO DA
SILVA SANTOS

EVILETO DA
SILVA SANTOS

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

LOCAL

SERVIÇO/EVENTO

APOIO AOS CARTÓRIOS.
TREINAMENTO DE
TJ/FC- ESTÂNCIA/
1
SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- AQUIDABÃ/
TREINAMENTO DE
1
SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
NOSSA
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- SENHORA
TREINAMENTO DE
DAS
MESÁRIO E SUPORTE DE
1
DORES/SE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- UMBAÚBA/
TREINAMENTO DE
MESÁRIO E SUPORTE DE
1
SE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TREINAMENTO DE
TJ/FC- ITABAIANA/
1
SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- ITABAIANA/
TREINAMENTO DE
1
SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- N. S. DA
TREINAMENTO DE
2
GLÓRIA/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- N. S. DA
TREINAMENTO DE
2
GLÓRIA/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TREINAMENTO DE
TJ/FC- JAPARATU
1
BA/SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TREINAMENTO DE
TJ/FC- JAPARATU
1
BA/SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- JAPARATU
TREINAMENTO DE
1
BA/SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- JAPARATU
TREINAMENTO DE
MESÁRIO E SUPORTE DE
1
BA/SE
URNA.

PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
DE
R
S
TO
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L
20/08/1 24/08/
8
18

4,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.305,20 01718

26/08/1 31/08/
8
18

5,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.641,20 01719

03/09/1 06/09/
8
18

3,5

2018OB8
R$
R$
01720 E
336,00 1.028,56 2018OB8
01724

21/08/1 22/08/
8
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 421,28 01721

23/08/1 24/08/
8
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 421,28 01721

29/08/1 31/08/
8
18

2,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 715,92 01721
2018OB8
R$
R$
01722 E
336,00 791,28 2018OB8
01723
2018OB8
R$
R$
01722 E
336,00 1.675,20 2018OB8
01723

16/08/1 18/08/
8
18

2,5

16/08/1 18/08/
8
18

5,5

20/08/1 20/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01725

21/08/1 21/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01725

22/08/1 22/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01725

23/08/1 23/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01725

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
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NOME DO
FAVORECIDO

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

LOCAL

SERVIÇO/EVENTO

APOIO AOS CARTÓRIOS.
EVILETO DA
TJ/FC- JAPARATU
TREINAMENTO DE
SILVA SANTOS
1
BA/SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
TOBIAS
ANTÔNIO EDSON
TJ/FCTREINAMENTO DE
BARRETO/
DE SOUZA
MESÁRIO E SUPORTE DE
5
SE
JÚNIOR
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ANTÔNIO EDSON
TOBIAS
TJ/FCTREINAMENTO DE
DE SOUZA
BARRETO/
MESÁRIO E SUPORTE DE
5
JÚNIOR
SE
URNA.
CANINDE APOIO AOS CARTÓRIOS.
SILVANIA
S.
TREINAMENTO DE
AJ/FCMARTINS DE
6
FRANCISC MESÁRIO E SUPORTE DE
SANTANA
O/SE
URNA.
CANINDE APOIO AOS CARTÓRIOS.
SILVANIA
AJ/FCS.
TREINAMENTO DE
MARTINS DE
6
FRANCISC MESÁRIO E SUPORTE DE
SANTANA
O/SE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ITAPORAN
MARTA MARIA
TJ/FCTREINAMENTO DE
GA D
NASCIMENTO
1
MESÁRIO E SUPORTE DE
AJUDA/SE
FARO
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ITAPORAN
MARTA MARIA
TJ/FCTREINAMENTO DE
GA D
NASCIMENTO
MESÁRIO E SUPORTE DE
1
AJUDA/SE
FARO
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ITAPORAN
MARTA MARIA
TREINAMENTO DE
TJ/FCGA D
NASCIMENTO
1
MESÁRIO E SUPORTE DE
AJUDA/SE
FARO
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ITAPORAN
MARTA MARIA
TREINAMENTO DE
TJ/FCGA D
NASCIMENTO
1
MESÁRIO E SUPORTE DE
AJUDA/SE
FARO
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ITAPORAN
MARTA MARIA
TJ/FCTREINAMENTO DE
GA D
NASCIMENTO
1
MESÁRIO E SUPORTE DE
AJUDA/SE
FARO
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ANDREIA SILVA
TJ/FC- PORTO DA
TREINAMENTO DE
CORREIA DE
6
FOLHA/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
SOUZA
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ANDREIA SILVA
TJ/FC- PORTO DA
TREINAMENTO DE
CORREIA DE
6
FOLHA/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
SOUZA
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ABDORÁ
TREINAMENTO DE
RE/FC- LAGARTO/
COUTINHO
6
SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
OLIVEIRA
URNA.
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PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
TO
DE
R
S
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L
24/08/1 24/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01725

19/08/1 25/08/
8
18

6,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.977,20 01726

26/08/1 29/08/
8
18

3,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.051,92 01726

20/08/1 25/08/
8
18

5,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.641,20 01727

27/08/1 01/09/
8
18

5,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.641,20 01727

20/08/1 20/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01728

21/08/1 21/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01728

22/08/1 22/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01728

23/08/1 23/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01728

24/08/1 24/08/
8
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01728

09/08/1 11/08/
8
18

2,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 757,28 01729

31/08/1 01/09/
8
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 462,64 01729

3,5

2018OB8
01730 E
R$
R$
336,00 1.010,56 2018OB8
01731

21/08/1 24/08/
8
18
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NOME DO
FAVORECIDO

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

LOCAL

SERVIÇO/EVENTO

PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
TO
DE
R
S
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L
2018OB8
26/08/1 01/09/
R$
R$
01730 E
6,5
8
18
336,00 2.017,20 2018OB8
01731
2018OB8
27/08/1 31/08/
R$
R$
01732 E
4,5
8
18
336,00 1.333,20 2018OB8
01733
2018OB8
02/09/1 04/09/
R$
R$
01732 E
2,5
8
18
336,00 785,28 2018OB8
01733
2018OB8
01734 E
12/08/1 18/08/
R$
R$
6,5
8
18
336,00 2.005,20 2018OB8
01735
2018OB8
19/08/1 24/08/
R$
R$
01734 E
5,5
8
18
336,00 1.669,20 2018OB8
01735

APOIO AOS CARTÓRIOS.
RE/FC- GARARU/S
TREINAMENTO DE
6
E
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
JOÃO FERREIRA
CRISTINÁP
TREINAMENTO DE
TJ/DA SILVA
OLIS/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
JOÃO FERREIRA
CRISTINÁP
TREINAMENTO DE
TJ/DA SILVA
OLIS/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ALLAN AUGUSTO
TREINAMENTO DE
TJ/FC- SIMÃO
BATISTA
6
DIAS/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
SANTOS
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ALLAN AUGUSTO
TJ/FC- SIMÃO
TREINAMENTO DE
BATISTA
6
DIAS/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
SANTOS
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
CASSIA MARIA
TJ/FC- UMBAÚBA/
13/08/1
TREINAMENTO DE
CARVALHO
1
SE
8
MESÁRIO E SUPORTE DE
POLITO ALVES
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
CASSIA MARIA
TJ/FC- PORTO DA
17/08/1
TREINAMENTO DE
CARVALHO
1
FOLHA/SE MESÁRIO E SUPORTE DE
8
POLITO ALVES
URNA.
PORTO
TREINAMENTO GESTÃO 09/09/1
SELMO PEREIRA TJ/FCALEGRE/R
DE RISCOS DE TI
8
DE ALMEIDA
6
S
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
29/08/1
CRISTINÁP
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
OLIS/SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
30/08/1
SIMÃO
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
DIAS/SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
31/08/1
ESTÂNCIA/
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
ACOMPANHAMENTO DE
20/08/1
JOELI SAMPAIO TJ/FC- MARUIM/S
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
E
CARTÓRIOS DO INTERIOR
ACOMPANHAMENTO DE
21/08/1
JOELI SAMPAIO TJ/FC- PACATUBA
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
/SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
CANINDÉ
ACOMPANHAMENTO DE
23/08/1
JOELI SAMPAIO TJ/FC- DE SÃO
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
FRANCISC
CARTÓRIOS DO INTERIOR
O/SE
ABDORÁ
COUTINHO
OLIVEIRA
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15/08/
18

2,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 840,00 01736

18/08/
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 504,00 01736

15/09/
18

6,5

R$
R$ 2018OB8
420,00 2.859,20 01737

29/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01748

30/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01748

31/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01748

20/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01749

21/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01749

23/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01749
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NOME DO
FAVORECIDO

MARIA
ALEJANDRA
PEREZ DE
MACHADO

MARIA
ALEJANDRA
PEREZ DE
MACHADO
CARLOS
ALBERTO
PASSOS
NASCIMENTO
CARLOS
ALBERTO
PASSOS
NASCIMENTO
CARLOS
ALBERTO
PASSOS
NASCIMENTO
CARLOS
ALBERTO
PASSOS
NASCIMENTO
ABDORÁ
COUTINHO
OLIVEIRA

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

LOCAL

PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
TO
DE
R
S
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L

ACOMPANHAMENTO DE
SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO,
04/09/1 04/09/
AJ/FCCARIRA/SE
MANUTENÇÃO E
8
18
6
REPARAÇÃO NOS FÓRUNS
ELEITORAIS DE CARIRA E
AQUIDABÃ.
ACOMPANHAMENTO DE
SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO,
05/09/1 05/09/
AJ/FC- AQUIDABÃ/
MANUTENÇÃO E
8
18
6
SE
REPARAÇÃO NOS FÓRUNS
ELEITORAIS DE CARIRA E
AQUIDABÃ.

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01751

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01751

TJ/FC- NEÓPOLIS/ CHEFIA DO CARTÓRIO DA 03/09/1 06/09/
1
SE
15ª ZONA ELEITORAL
8
18

3,5

TJ/FC- NEÓPOLIS/ CHEFIA DO CARTÓRIO DA 09/09/1 14/09/
1
SE
15ª ZONA ELEITORAL
8
18

5,5

TJ/FC- NEÓPOLIS/ CHEFIA DO CARTÓRIO DA 16/09/1 21/09/
1
SE
15ª ZONA ELEITORAL
8
18

5,5

TJ/FC- NEÓPOLIS/ CHEFIA DO CARTÓRIO DA 23/09/1 28/09/
1
SE
15ª ZONA ELEITORAL
8
18

5,5

APOIO AOS CARTÓRIOS.
RE/FC- GARARU/S
09/09/1 11/09/
TREINAMENTO DE
MESÁRIO E SUPORTE DE
6
E
8
18
URNA.

2,5

DAUQUÍRIA DE
BRASÍLIA/D
MB/MELO FERREIRA
F
MARCELO
GERARD
ALMEIDA DE
ANDRADE

SERVIÇO/EVENTO
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AJ/FC- BRASÍLIA/D
4
F

2018OB8
01786 e
R$
R$
336,00 1.044,56 2018OB8
01787
2018OB8
01786 e
R$
R$
336,00 1.675,20 2018OB8
01787
2018OB8
R$
R$
01786 e
336,00 1.675,20 2018OB8
01787
2018OB8
R$
R$
01786 e
336,00 1.675,20 2018OB8
01787
2018OB8
R$
R$
01860 e
336,00 797,28 2018OB8
01861
2018OB8
01867 e
R$
R$
700,00 1.386,00 2018OB8
01883

VISITA AO CNJ.

17/09/1 18/09/
8
18

1,5

VISITA AO CNJ.

17/09/1 18/09/
8
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
560,00 1.093,28 01868

20/09/
18

4,5

2018OB8
R$
R$
01881 e
336,00 1.386,56 2018OB8
01882

05/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01879

10/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01879

12/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01879

CANINDÉ
AURÉLIO ANDRÉ
TJ/FC- DE SÃO
APOIO AO CARTÓRIO 16/09/1
CARNEIRO DA
2
8
FRANCISC ELEITORAL DE CANINDÉ.
CUNHA
O/SE
ACOMPANHAMENTO DE
05/09/1
JOELI SAMPAIO TJ/FC- PORTO DA
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
FOLHA/SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
TOBIAS
ACOMPANHAMENTO DE
10/09/1
JOELI SAMPAIO TJ/FCBARRETO/ SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
ACOMPANHAMENTO DE
JOELI SAMPAIO TJ/FC12/09/1
CARIRA/SE SERVIÇOS DIVERSOS NOS
DE JESUS
1
8
CARTÓRIOS DO INTERIOR
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NOME DO
FAVORECIDO

Aracaju, terça-feira, 9 de outubro de 2018

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

LOCAL

SERVIÇO/EVENTO
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PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
TO
DE
R
S
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L

ACOMPANHAMENTO DE
JOELI SAMPAIO TJ/FC- CAMPO DO
17/09/1
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
DE JESUS
1
BRITO/SE
8
CARTÓRIOS DO INTERIOR
ACOMPANHAMENTO DE
19/09/1
JOELI SAMPAIO TJ/FC- AQUIDABÃ/
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
DE JESUS
1
SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
04/09/1
PROPRIÁ/S
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
E
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
11/09/1
POÇO
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
VERDE/SE
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
JOSÉ ADRIANO
ITAPORAN ACOMPANHAMENTO DE
13/09/1
TJ/ALMEIDA DE
GA D
SERVIÇOS DIVERSOS NOS
8
SOUZA
AJUDA/SE CARTÓRIOS DO INTERIOR
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
18/09/1
CAPELA/S
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
8
E
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
NOSSA
ACOMPANHAMENTO DE
JOSÉ ADRIANO
20/09/1
SENHORA
TJ/SERVIÇOS DIVERSOS NOS
ALMEIDA DE
DAS
8
CARTÓRIOS DO INTERIOR
SOUZA
DORES/SE
RICARDO
RE/CJ- BRASÍLIA/D VISITA AO PRESIDENTE 17/09/1
AUGUSTO
FERREIRA
2
F
DO TSE
8
RIBEIRO
RUBENS LISBOA AJ/CJ- BRASÍLIA/D VISITA AO PRESIDENTE 17/09/1
MACIEL FILHO
4
F
DO TSE
8
RICARDO MÚCIO
BRASÍLIA/D VISITA AO PRESIDENTE 17/09/1
MB/
SANTANA DE
F
DO TSE
8
ABREU LIMA
AJUSTE NO PAGAMENTO
DE DIÁRIAS - DEVOLUÇÃO
DO DESCONTO DO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ALTERAÇÃO DA DATA DE
RETORNO DE 31/8 PARA
01/09/1
IONE CRISTINA TJ/FC- ITABAIANA/
1/9/18 (SÁBADO) QUANDO
8
MENDES
1
SE
DO APOIO A O CARTÓRIO
DE ITABAIANA NO
TREINAMENTO DE
MESÁRIOS E SUPORTE DE
URNA PARA AS E LEIÇÕES
2018
NOSSA
AURÉLIO ANDRÉ
TJ/FC- SENHORA
APOIO AO CARTÓRIO 23/09/1
CARNEIRO DA
DA
2
ELEITORAL.
8
CUNHA
GLÓRIA/SE
NOSSA
AURÉLIO ANDRÉ
TJ/FC- SENHORA
APOIO AO CARTÓRIO 30/09/1
CARNEIRO DA
2
ELEITORAL.
8
DA
CUNHA
GLÓRIA/SE

17/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01879

19/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01879

04/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01880

11/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01880

13/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01880

18/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01880

20/09/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01880

18/09/
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
560,00 1.093,28 01877

18/09/
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
560,00 1.093,28 01878

18/09/
18

1,5

R$
R$ 2018OB8
700,00 1.386,00 01876

01/09/
18

1

28/09/
18

5,5

08/10/
18

8,5

R$
41,37

R$ 2018OB8
41,37 01935

2018OB8
R$
R$
01937 e
336,00 1.675,20 2018OB8
01938
2018OB8
01937 e
R$
R$
336,00 2.641,84 2018OB8
01938
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PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
TO
DE
R
S
BANCA
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
RIA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L

NOSSA
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ELIZABETH
TJ/FC- SENHORA
03/09/1
TREINAMENTO DE
GOES SOARES
6
8
DAS
MESÁRIO E SUPORTE DE
DA COSTA
DORES/SE
URNA.
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ALLAN AUGUSTO
TJ/FC- JAPARATU
30/08/1
TREINAMENTO DE
BATISTA
MESÁRIO E SUPORTE DE
4
BA/SE
8
SANTOS
URNA.
NOSSA
APOIO AOS CARTÓRIOS.
ALLAN AUGUSTO
TJ/FC- SENHORA
31/08/1
TREINAMENTO DE
BATISTA
DAS
MESÁRIO E SUPORTE DE
4
8
SANTOS
DORES/SE
URNA.
COMPLEMENTO DE DIÁRIA
ABDORÁ
– APOIO AOS CARTÓRIOS.
01/09/1
RE/FC- GARARU/S
COUTINHO
TREINAMENTO DE
8
6
E
OLIVEIRA
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
COMPLEMENTO DE DIÁRIA
– APOIO AOS CARTÓRIOS.
31/08/1
JOÃO FERREIRA
CRISTINÁP
TJ/TREINAMENTO DE
8
DA SILVA
OLIS/SE
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.
COMPLEMENTO DE DIÁRIA
ALLAN AUGUSTO
– APOIO AOS CARTÓRIOS.
TJ/FC- PORTO DA
24/08/1
BATISTA
TREINAMENTO DE
4
FOLHA/SE
8
SANTOS
MESÁRIO E SUPORTE DE
URNA.

06/09/
18

3,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 1.010,56 01940

30/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01941

31/08/
18

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 01942

02/09/
18

1

R$
R$ 2018OB8
336,00 336,00 01964

01/09/
18

1

R$
R$ 2018OB8
336,00 336,00 01968

25/08/
18

1

R$
R$ 2018OB8
336,00 336,00 01969

TOTAL

53.037,21

*O valor das diárias pagas sofrem desconto dos valores de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
LEGENDA: MB - MEMBRO, JE - JUIZ ELEITORAL, AJ – ANALISTA JUDICIÁRIO, TJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO,
RE – REQUISITADO

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

