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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Secretaria Judiciária
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005 - ADMISSIBILIDADE DE
RESP
ORIGEM: SERGIPE - CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
RELATOR(A): DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RECORRENTE: ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADO: Manoel Ferreira S. Filho - OAB: 9301/SE
ADVOGADO: Andress Amadeus Pinheiro Santos - OAB: 7875/SE
ADVOGADO: Bruno Rafael Pereira Santos - OAB: 8143/SE
ADVOGADO: Honey Gama Oliveira - OAB: 5650/SE
ADVOGADA: Lorena Dayse Pereira Santos - OAB: 6406/SE
ADVOGADO: Nadhialype Silva Ribeiro - OAB: 8292/SE
ADVOGADO: Emanuel Messias Oliveira Cacho - OAB: 207-B/SE
ADVOGADA: Anna Cecilia Andrade Cacho - OAB: 6237/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral da 5ª Zona (Capela), em desfavor de MANOEL
MESSIAS SUKITA SANTOS, ANA CARLA SANTANA SANTOS, LUCIVÂNIA LEITE MELO, MARIA APARECIDA
NUNES, ARNALDO SANTOS NETO e JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS, decorrente do IPL n. 0642/2012 Incidência Penal - Art. 299 do Código Eleitoral.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por Manoel Messias Sukita Santos (fls. 817/874), Ana Carla Santana
Santos, Maria Aparecida Nunes (fls. 875/925) e Arnaldo Santos Neto (fls. 926/939), devidamente representados,
em face do Acórdão de fls. 629/691, da relatoria designada do Ilustre Desembargador Diógenes Barreto, que, por
maioria de votos, negou provimento ao Recurso Criminal, mantendo a sentença condenatória em desfavor dos
recorrentes.
Opostos embargos declaratórios às fls. 693/702 (Arnaldo Santos Neto), 704/740v (Manoel Messias Sukita Santos),
744/752 (Maria Aparecida Nunes), estes, por maioria de votos, não foram acolhidos, segundo se vê às fls.
792/814.
Rechaçaram os três primeiros recorrentes o acórdão combatido, alegando violação aos artigos 113, 114 e 115 do
Código de Processo Civil, em razão de entenderem nulo o processo por ausência de litisconsórcio passivo
necessário.
A esse respeito, disseram que haveria nulidade processual pelo fato de os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de
Capela, Josefa Paixão de Santana e Carlos Milton Mendonça Tourinho, supostamente beneficiados com a
compra de votos praticada às vésperas das eleições de 2012, não terem sido citados para integrarem o polo
passivo da demanda, o mesmo ocorrendo com as testemunhas Denilza dos Santos, Maria Hilda Lima dos Santos,
Cristina Silva Caetano e Vanuzia da Silva Caetano, que receberam o benefício social.
Afirmaram que se for acolhida a tese de que o depoimento dessas pessoas reflete algo que realmente ocorreu,
deve ser admitido, obrigatoriamente, que elas aceitaram a vantagem pecuniária no valor de R$ 40,00 (quarenta
reais) em troca do voto.
Ainda, apontaram vilipêndio aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e 29, X, da Constituição da República,
asseverando que o acervo probatório que embasou a ação ora farpeada, bem como as provas dela decorrentes
estão eivadas de nulidade.
Aduziram que o órgão ministerial de segunda instância, embora tenha tomado a iniciativa da investigação com viés
criminal e contra denunciado detentor de foro por prerrogativa de função (Prefeito), não o fez mediante a
necessária, indispensável e prévia autorização e supervisão do órgão jurisdicional competente que seria o Tribunal
Regional Eleitoral e não o juiz singular.
Também no aspecto da nulidade, alegaram que a Justiça Eleitoral não é competente para o processo e julgamento
dos crimes estatuídos no artigo 1º, incisos I e V, do Decreto-Lei nº 201/67, uma vez que são comuns. Nesse
sentido, citaram decisões que corroboram suas alegações.
Salientaram que mesmo que se cogitasse em possível competência da Justiça Eleitoral por conexão entre os
crimes assacados, ainda assim faleceria competência à Justiça Especializada, uma vez que, segundo afirmaram,
esta própria Corte Eleitoral, no Acórdão 265/2013, em sede de AIJE ajuizada em desfavor do recorrente Manoel
Sukita, possuindo a mesma causa de pedir, afastou por completo o uso eleitoreiro de recursos públicos municipais
atinentes ao Programa "Bolsa Ajuda" , pelo que concluíram que uma vez rechaçada a conexão, os delitos do art.
1º, incisos I e V, do Decreto-Lei nº 201/67, subsistiriam unicamente como crimes comuns, a resultar na
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incompetência da Justiça Eleitoral, de forma que nulificariam todos os atos processuais praticados, impondo-se as
suas absolvições.
Ressaltaram, ademais, que ainda que subsistisse a infração do artigo 299 do Código Eleitoral, haveria a nulidade
pela ausência de oferta da suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.
Sustentaram, seguindo o mesmo trilhar, ter o acórdão objurgado afrontado os artigos 299 do Código Eleitoral, 386,
III, V e VII, e 617, estes dois últimos do Código de Processo Civil e aos artigos 13, 18 e 19 do Código Penal, sob o
argumento de inexistir prova nos autos de que os beneficiários dos valores decorrentes da distribuição por meio do
programa social do Município de Capela/SE, efetivamente ostentavam, na data do fato, a condição de eleitores
daquela localidade e por terem sido responsabilizados penalmente de forma objetiva.
É que, segundo os três primeiros recorrentes, o acórdão regional, assim como a sentença de primeiro grau, valeuse de depoimentos de testemunhas contraditórias e comprovadamente apoiadores do adversário político de um
deles, o insurgente Manoel Sukita, sem ao menos descrever ou indicar nos autos a comprovação de que tais
beneficiários seriam efetivos eleitores do Município de Capela à época dos fatos. Nessa linha, destacaram
diversas decisões do TSE, nas quais foi trancada a ação penal em decorrência da atipicidade do fato.
Destacaram ainda a impossibilidade de determinadas pessoas serem testemunhas de processo dos quais, em
tese, figuraram como partícipes do suposto evento delituoso, que dizem ser o caso, sendo, nas suas óticas, os
seus depoimentos, elementos de prova inidôneos para servirem às suas condenações.
Do mesmo modo, argumentaram que o acórdão simplesmente condenou os recorrentes, notadamente nos delitos
de responsabilidade do Decreto-Lei nº 201/67, sem ao menos apontar um correlacionamento de uma conduta
concreta deles recorrentes com as imputações que lhe foram direcionadas, o que, nos seus entendimentos,
culminou na manutenção de suas condenações pautadas pela abominada responsabilização penal objetiva. A
propósito, citaram diversos precedentes e julgado do STF, na AP 912/PB, no qual foi reconhecida a inépcia e justa
causa de denúncia ofertada contra o prefeito por não ter a peça acusatória logrado indicar a sua participação ou
conhecimento dos fatos supostamente ilícitos.
De igual maneira, afirmaram que a decisão combatida violou a legislação pátria na medida em que não adotou a
correta apreciação da qualificação jurídica do fato equivocadamente enquadrado como crime do artigo 1º, inciso I,
do Decreto-Lei nº 201/67 (peculato próprio do prefeito), quando, nas suas convicções, seria o constante do tipo
penal definido no artigo 1º, inciso IV, do mesmo instrumento normativo (empregar subvenções, auxílios,
empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam).
Para tanto, consignaram, nessa mesma linha, decisões dos TRFs da 2ª, 4ª e 5ª Regiões e STF, nas quais houve
desclassificação das condutas.
Apontam, além disso, infringência aos artigos 617 e 383 do Código de Processo Penal, e ao Decreto-Lei 201/67,
asseverando que o acórdão vergastado deixou de analisar se os depoimentos das testemunhas indicam a prática
dos crimes de compra de votos e de responsabilidade ou uma mera promessa genérica de vantagem.
Pontuaram que a promessa genérica direcionada a um grupo de eleitores não encontra qualquer vedação legal,
sendo perfeitamente aceita pela jurisprudência dominante, citando julgado do TSE nesse sentido. Inclusive, sobre
essa mesma questão, disseram que no caso dos autos as acusações dão conta de que o suposto pedido de voto
ocorreu a um grupo indeterminado de pessoas e não a eleitor específico.
Argumentaram que os depoimentos das testemunhas Denilza, Maria Hilda, Cristina e de Vanuzia não refletem a
verdade, sobretudo porque emanados de pessoas com real interesse na demanda e que, ainda que as frases
atribuídas ao recorrente Manoel Sukita fossem verídicas, que segundo eles não é o caso, estar-se-ia diante de
uma promessa genérica de vantagem.
Explicaram, quanto a esta constatação, que o benefício assistencial já vinha sendo executado desde 2006, e a fala
do então gestor apenas indicava a um grupo indeterminado de pessoas que seria mais provável que o benefício
continuasse, caso a eleição fosse vencida por um aliado político. Destacaram que diversas outras testemunhas
afirmaram que não houve pedido de voto no momento do pagamento do benefício assistencial, tendo o acórdão
avaliado de maneira diversa afirmações distintas.
Também afirmaram haver violação ao artigo 1º, V, do Decreto-Lei 201/67 em razão de não haver demonstração de
elementares essenciais constantes do tipo, consubstanciadas nos núcleos verbais "ordenar" ou "efetuar" , bem
como no elemento subjetivo consistente na vontade e conhecimento de que a despesa ordenada ou efetuada não
se encontra autorizada por lei. A esse respeito, fizeram menção a julgado do STF, na AP 700/MA, no qual, no
entender deles, há similitude com o caso ora em exame.
Ponderaram que, ainda que o acórdão recorrido tivesse se manifestado acerca de uma eventual conduta
concretamente delituosa consistente no ato de "ordenar" ou "efetuar" , ele seria carente em demonstrar o dolo dos
recorrentes, que seria a confirmação material de que eles, recorrentes, tinham o conhecimento de que referidas
despesas não eram autorizadas por lei. Sobre essa questão, registraram julgados do TRF4 e do Tribunal de
Justiça do Paraná.
Ademais, ressaltaram a ocorrência de bis in idem na decisão combatida, em razão de pelo mesmo fato imputado,
ter sido promovida a condenação por dois crimes, constantes do art. 1º, I e V do Decreto-Lei nº 201/67.
Asseveraram que da análise do acórdão, vê-se que os fatos denotam que o suposto ilícito decorreu da aplicação
das verbas públicas em desconformidade com o contido na legislação do programa social, de modo que teriam

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 192

Aracaju, quarta-feira, 10 de outubro de 2018

Página 4

eles, recorrentes, alcançado referida finalidade na medida em que ordenaram indevidamente despesas não
autorizadas legalmente.
Segundo os insurgentes, o ilícito do art. 1º, I do Decreto-Lei revela-se de natureza material, sendo consumado
apenas quando revelado o efetivo prejuízo da Administração Pública, enquanto que o ilícito do inciso V, por sua
natureza formal, não exigiria, em tese, um resultado danoso específico.
Assim, concluíram que, em progressão criminosa, um agente pode efetivamente ordenar ou efetuar despesa não
autorizada para poder desviá-la em proveito próprio ou alheio (ou então, para empregar em desconformidade com
os parâmetros definidos em programa social), consistindo a ordenação de despesa o meio para a execução do
crime de peculato (ou de aplicação de verba pública em desacordo com o programa social), devendo, dessa
forma, o fato ser considerado de maneira global, não sendo possível a condenação dos recorrentes duplamente
nos ilícitos do art. 1º, I (ou IV) e V do Decreto-Lei nº 201/67. Nessa linha, mencionaram decisão semelhante do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em vias de finalizarem as suas razões recursais, na hipótese de se entender que a prática do delito ocorreu,
afirmaram que a pena aplicada a eles, insurgentes, foi muito além do que deveria, se observadas as regras legais
e jurisprudenciais sobre a questão, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apontaram, por último, divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral e pelos Tribunais Regionais Eleitorais da Bahia, do Amazonas, Piauí e do Rio Grande do Sul, afirmando
que estes, diante de um caso similar, reconheceram a impossibilidade de condenação por corrupção eleitoral e/ou
captação ilícita se não for mediante prova robusta e induvidosa do ilícito.
A esse respeito, aduziram que a contradição entre os depoimentos se evidencia pelo fato de que 4 (quatro)
testemunhas ligadas ao adversário político deles (recorrentes), afirmaram que houve pedido de voto, sendo que 15
(quinze) pessoas, ao contrário, disseram inexistir ou que a distribuição dos recursos do programa Bolsa Ajuda
ocorreu seguindo os trâmites da legislação municipal.
Ainda, entendendo que o bem jurídico tutelado pelo art. 299 do Código Eleitoral é o mesmo do art. 41-A, da Lei
9.504/97, utilizaram a captação ilícita de sufrágio como parâmetro, fazendo referência a julgados de Tribunais, já
mencionados, que deixaram de condenar reús às penalidades previstas no art. 41-A, da Lei 9.504/97,
considerando que o conjunto probatório se mostrou não robusto e frágil.
Já o recorrente Arnaldo Santos Neto insurgiu-se contra a decisão combatida, apontando violação ao artigo 514 do
Código de Processo Penal, pelo fato de entender ser nulo o processo diante da inobservância do rito para o
processamento dos crimes de responsabilidade.
Afirmou que em sendo servidor público, Secretário Municipal, deveria ter sido observado um rito especial que torna
imperativa a fundamentação da decisão de recebimento da denúncia, o que, na sua ótica, lhe causou prejuízo.
Nesse sentido, citou julgados do TSE, no HC 95.543/SP e do STJ, no HC 102.821/RS, os quais entenderam pela
ocorrência da nulidade absoluta.
Também aduziu que a interpretação levada a cabo pelo acórdão recorrido acerca da dispensabilidade de
notificação dele (recorrente) para apresentar defesa prévia antes do recebimento da denúncia, nas ações que
apuram crime de responsabilidade, difere do entendimento jurisprudencial de alguns Tribunais, quais sejam, STJ
(RHC nº 46.726/SP), STF (AgRecHC nº 137.455/SP)
Ressaltaram que não pretendem a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação
jurídica aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Requereram, ao fim, o provimento do Recurso Especial (RESPE), com o objetivo de ser acolhida a preliminar de
nulidade por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, extinguindo-se o feito; e, em assim não
entendendo, seja anulado e/ou reformado o acórdão vergastado para, em sendo acolhidas as violações e
divergências apontadas, serem absolvidos dos crimes que lhes são imputados.
Ademais postularam a suspensão da execução provisória da pena, diante da plausabilidade das alegações ora
trazidas e, subsidiariamente, caso não se entenda pelas suas absolvições, seja reformado o acórdão vergastado
para reconhecer a inaplicabilidade do art. 70 do Código Penal, redimensionando-se a pena aplicada ao delito do
art. 299 do Código Eleitoral, bem como a ofensa ao art. 59 do mesmo dispositivo legal que ensejou a inadequada
dosimetria da pena em relação ao crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral e os crimes do art. 1º, I e V do
Dec. Lei 201/67, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.
Especificamente Manoel Sukita postulou a suspensão dos efeitos da sua inelegibilidade até o trânsito em julgado
desta demanda.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivos os Recursos Especiais, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os art. 276, inciso I, alíneas ¿a" e ¿b" , do Código Eleitoral e art. 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição Federal de 1988.
Inicialmente, procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual
seja, arguição de ofensa a dispositivos expressos de lei.
Apontaram os insurgentes violações às disposições previstas nos artigos 113, 114 e 115 Código de Processo Civil,
artigos 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e 29, X, da Constituição da República, artigo 299 do Código Eleitoral,
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artigos 383, 386, III, V e VII, e 617 do Código de Processo Penal, artigos 13, 18 e 19 do Código Penal, e ao artigo
1º, I e V, do Decreto-Lei 201/67, os quais reproduzo, in verbis:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;
III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na
liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa
ou o cumprimento da sentença.
§ 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da
intimação da decisão que o solucionar.
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação
de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.
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:
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
CÓDIGO ELEITORAL
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
III - não constituir o fato infração penal;
IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1>
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1>nº
11.690,
de
2008)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1>
VII - não existir prova suficiente para a condenação.(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1>
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art383.>,
386
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art386>
e
387
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art387>, no que for aplicável, não podendo, porém,
ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.
DECRETO-LEI Nº 201/1967
Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras
pertinentes; (sem grifos no original)
Consoante relatado, abordaram os insurgentes Manoel Messias Sukita Santos, Ana Carla Santana Santos e Maria
Aparecida Nunes diversos aspectos supostamente infringidos pelo acórdão regional, quais sejam:
- Ausência de litisconsórcio passivo necessário, em razão de os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Capela,
bem como as testemunhas Denilza dos Santos, Maria Hilda Lima dos Santos, Cristina Silva Caetano e Vanuzia da
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Silva Caetano, beneficiados com a compra de votos, não terem sido citados para integrarem o polo passivo da
demanda;
- Inobservância, pelo Ministério Público Eleitoral, de autorização prévia e supervisão do Tribunal Regional Eleitoral
para realizar a investigação contra denunciado detentor de foro por prerrogativa de função;
- Inexistência de prova nos autos de que os beneficiários dos valores decorrentes da distribuição por meio do
programa social do Município de Capela/SE, efetivamente ostentavam, na data do fato, a condição de eleitores
daquela localidade e por terem sido responsabilizados penalmente de forma objetiva.
- Apreciação incorreta da qualificação jurídica do fato. Enquadramento no crime do artigo 1º, inciso I, do DecretoLei nº 201/67 (peculato próprio do prefeito), quando, nas suas convicções, seria o constante no tipo penal definido
no inciso IV, do mesmo artigo e instrumento normativo (empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos
de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam).
- Inexistência de análise pelo acórdão deste regional da real indicação da prática dos crimes de compra de votos e
de responsabilidade ou de uma mera promessa genérica de vantagem.
- Ausência de demonstração de elementares essenciais do tipo previsto no artigo 1º, V, do Decreto-Lei 201/67,
bem como do elemento subjetivo consistente na vontade e conhecimento de que a despesa ordenada ou efetuada
não se encontra autorizada por lei.
- Ocorrência de suposto bis in idem na decisão combatida, em razão de pelo mesmo fato imputado, ter sido
promovida a condenação por dois crimes, constantes do art. 1º, I e V do Decreto-Lei nº 201/67.
- Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena imposta a eles,
recorrentes.
De igual modo, o insurgente Arnaldo Santos Neto apontou vilipêndio ao artigo 514 do Código de Processo Penal,
pelo fato de entender ser nulo o processo diante da inobservância do rito para o processamento dos crimes de
responsabilidade.
Observa-se, dessa maneira, que os recorrentes indicaram violações 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 salientar que a procedência ou não das razões que levaram os insurgentes a defenderem 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, as indicações de ofensas a dispositivos expressos e
considerando o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a
análise relativa aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionaram decisões de outros
Tribunais, impondo-se a admissão dos presentes RESPEs.
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Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se intimar o recorrido para contrarrazoar no prazo legal.
Ademais, destaco que em razão de esta Presidência não adentrar na análise do mérito recursal, observando
apenas se foi indicada a violação e/ ou divergência necessárias à apreciação do RESPE, entendo restar
prejudicada, nesta Instância, a concessão do efeito suspensivo postulado pelos recorrentes, nos termos das
Súmulas 634 e 635 do STF.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 2 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

