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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 354-98.2016.6.25.0021
ORIGEM: SERGIPE - SÃO CRISTÓVÃO - 21ª ZONA ELEITORAL (SÃO CRISTÓVÃO)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: MARIA GEDALVA SOBRAL ROSA, RECORRENTE
ADVOGADO: João Maria Rodrigues Caldas - OAB: 1735/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, RECORRIDO
RESUMO: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA/EXTEMPORÂNEA. ART. 96, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL
24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS. RECURSO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Maria Gedalva Sobral Rosa (fls. 137/146), devidamente representada,
contra o Acórdão nº 421/2017 (fls. 106/108), da relatoria do ilustre Juiz Francisco Alves Junior, que, por
unanimidade, não conheceu do recurso eleitoral, em razão da sua manifesta intempestividade.
Opostos embargos declaratórios (fls.110/118), foram estes, por unanimidade de votos, conhecidos e não
acolhidos, confirmando-se a intempestividade do recurso.
A insurgente rechaçou o acórdão recorrido, apontando violação ao art. 224 do Novo Código de Processo Civil e ao
art. 96,§ 8º da Lei nº 9.504/1997, sob o argumento de que depois do período eleitoral, o prazo de recurso é de 1
dia e que, na realidade, teve somente a metade, considerando que se iniciou no dia 23 e encerrou-se às 13h do
mesmo dia, horário do encerramento do expediente da Justiça Eleitoral Sergipana.
Asseverou que somente teve 6 horas para cumprir o prazo, quando o texto legal fala em 24 horas, revelando a seu
ver, um flagrante cerceamento de defesa.
Destacou que o dia em que ocorre a publicação não deve ser contado, mas sim o primeiro dia útil imediatamente
posterior, citando, nesse sentido, entendimento dos Tribunais Regionais Eleitorais do Espírito Santo1, Goiás2 e
Mato Grosso do Sul3.
Requereu, ao final, o provimento do Recurso Especial (RESPE), para que seja reformado o acórdão combatido,
devolvendo-se os autos a esta Corte para a devida aplicação do prazo previsto no art. 224 do Novo CPC e o art.
96,§ 8º da Lei nº 9.504/1997, de forma a ser excluído o dia da publicação da sentença e ser contado a partir de 23
de agosto, cumprindo-se assim o prazo de 24 horas ou 1 dia.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os art. 276, inciso I, alíneas "a" e "b" do Código Eleitoral4 e art. 121, §4°,
incisos I e II da Constituição Federal de 19885.
Procederei primeiramente ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade,
qual seja, arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
A recorrente insurgiu-se contra o acórdão, alegando que houve ofensas aos artigos 224 do Novo Código de
Processo Civil e 96,§ 8º da Lei nº 9.504/1997.
Assim dispõem os artigos supostamente violados:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas da
publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.
Aduziu a recorrente que cumpriu, a seu ver, o exarado nos dispositivos legais acima expostos, interpondo no prazo
correto. No entanto, entende que não foi respeitado o prazo de 24 horas ou 1 dia.
Afirmou, ainda, que houve o cerceamento de defesa, tendo em vista que o início do prazo foi no dia 23 de agosto,
contudo, só teve 6 (seis) horas para cumprir o prazo, isso porque o expediente é das 7 horas até 13 horas. Dessa
forma, alegou que teve apenas um quarto (¼) do prazo previsto em lei, isto é, do dispositivo 96,§ 8º da Lei de
Eleições que trata do prazo de 24 horas.
Frisou que no dia 22 de agosto de 2017 foi publicada a sentença no Diário da Justiça, sendo o termo inicial do
prazo em 23 de agosto. Desse modo, não poderia ser seu termo final neste mesmo dia (23 de agosto).
Observa-se, dessa maneira, que a recorrente indicou violação a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
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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)" 6
"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)" 7
Saliento, que a procedência ou não das razões que levaram a insurgente 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 dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
ao suposto dissenso pretoriano apontado, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais Eleitorais,
impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão proferida no Recurso Eleitoral
e da interposição do presente RESPE.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 05 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 355-50.2016.6.25.0032
ORIGEM: SERGIPE - PACATUBA - 32ª ZONA ELEITORAL (PACATUBA)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. CARGO. PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CANDIDATO.
ELEIÇÕES 2016. IMPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Arnaldo Ferreira Silva (fls.118/134), devidamente representado, em
face do Acórdão nº 564/2017 (fls.112/116), da relatoria designada do Ilustre Juiz José Dantas de Santana, que,
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por maioria dos votos, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que considerou como não
prestadas as suas contas referentes às Eleições 2016.
Rechaçou o acórdão combatido apontando violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal e 62
da Resolução TSE nº 23.463/2015, sob o argumento de que a inobservância do rito procedimental previsto na
referida resolução afrontou as garantias constitucionais e os princípios do contraditório e da ampla defesa,
devendo, portanto, na sua ótica, conduzir à anulação do julgamento, transcrevendo, nesse sentido, ementas do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul1 e de Sergipe2.
Alegou também ofensa aos artigos 268 e 270 do Código Eleitoral, por entender ser permitida a juntada de
documentos na fase recursal, colacionando, nessa linha de entendimento, jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral3.Além disso, aduziu que não houve culpa dolosa ou dotada de má-fé por parte do Recorrente, citando
precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina4, bem como alegou não ter comprometido a
regularidade contábil, mencionando precedente deste próprio Tribunal5.
O insurgente repulsou o acórdão fustigado apontando ainda violação ao artigo 30, §2º-A da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e ao artigo 52 da Resolução n° 23.406, asseverando que as falhas detectadas nos autos configuram
mera irregularidade formal que não podem acarretar a não prestação das suas contas por ser medida mais
drástica, devendo, assim, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aproválas com ressalvas, transcrevendo, a respeito, precedentes do TSE678.
Aduziu que tais falhas foram efetivamente sanadas com a juntada posterior de toda a documentação, inexistindo
qualquer prejuízo para a análise das contas.
Afirmou ainda que a ausência da apresentação tempestiva dos documentos não teve força suficiente para justificar
a decisão de não prestação das contas, ressaltando que houve, na sua ótica, equívoco meramente formal, incapaz
de macular a regularidade e confiabilidade das suas contas, destacando, inclusive, inexistência de conduta dolosa
ou má-fé.
Ademais, asseverou que o julgamento pela não prestação das contas caracteriza medida drástica e
desproporcional que afetará a sua capacidade eleitoral passiva, mencionando nesse sentido jurisprudências dos
Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo9 e Rio de Janeiro10.
Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade e, caso assim não entenda, que seja dado provimento ao
Recurso Especial (RESPE), para que seja reformado o acórdão guerreado a fim de serem julgadas aprovadas
com ressalvas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os art. 276, inciso I, alíneas a e b, do Código Eleitoral11 e art. 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição Federal de 198812.
Inicialmente, procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual
seja, arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o insurgente violação às disposições previstas nos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal,
62 da Resolução TSE nº 23.463/2015, 268 e 270 do Código Eleitoral, 30, §2º-A da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e ao artigo 52 da Resolução n° 23.406, os quais reproduzo, in verbis:
Constituição Federal
"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:
(...)
LV - ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo
LV - aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o
contraditório e ampla defesa e, com os meios e recursos a ela inerentes;
Resolução TSE nº 23.463/2015
Art. 62. Existindo impugnação, irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério
Público Eleitoral contrária à aprovação das contas, o Juiz Eleitoral examinará as alegações e decidirá sobre a
regularidade das contas ou, não sendo possível, converterá o feito para o rito ordinário e determinará a intimação
do prestador de contas para que, no prazo de setenta e duas horas, apresente prestação de contas retificadora
acompanhada de todos os documentos e informações descritos no art. 48.
Parágrafo único. A decisão que determinar a apresentação de prestação de contas retificadora tem natureza
interlocutória, é irrecorrível de imediato, não preclui e pode ser analisada como questão preliminar por ocasião do
julgamento de recurso contra a decisão final da prestação de contas, caso apresentada nas razões recursais."
(Grifo nosso)
Código Eleitoral
"Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por
qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966) (¿)
Art. 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo
de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo
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ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-la-á em vinte e quatro horas da conclusão, realizado-se ela
no prazo improrrogável de cinco dias.
§ 1º Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo Tribunal as justificações e as perícias processadas
perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do
Ministério Público.(Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
§ 2º Indeferindo o relator a prova , serão os autos, a requerimento do interessado, nas vinte e quatro horas
seguintes, presentes à primeira sessão do Tribunal, que deliberará a respeito. (Incluído pela Lei nº 4.961, de
4.5.1966)
§ 3º Protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do
Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por vinte e quatro horas, seguidamente, ao recorrente e ao recorrido
para dizerem a respeito.(Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
§ 4º Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)(Redação
dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu
resultado, não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
RESOLUÇÃO Nº 23.406
Art. 52. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não
ensejam a sua desaprovação e a aplicação de sanção (Lei nº 9.504/97, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Insurgiu-se o recorrente alegando violação aos artigos supramencionados em virtude da completa inobservância
do rito procedimental previsto na Resolução TSE 23.463/2015, afrontando assim, a seu ver, as garantias e
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e defendendo também a possibilidade de juntada de
documentos em sede recursal a fim de sanar a irregularidade meramente formal que, na sua ótica, não
compromete a confiabilidade das suas contas.
Nesse diapasão, arguiu preliminarmente a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em decorrência da
não conversão do rito simplificado para o ordinário, uma vez que o juiz proferiu decisão desfavorável logo após a
análise técnica contábil e emissão do parecer do Ministério Público, sem, contudo, dar oportunidade ao recorrente
de apresentar a prestação de contas retificadora, no prazo de setenta e duas horas, descumprindo, desse modo, o
disposto no artigo 62 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Por último, aduziu que sanou a falha detectada nos autos por meio da apresentação e juntada em sede recursal
de todos os documentos necessários à análise das contas e que tal vício configura mera irregularidade formal que
não tem o condão de macular a sua prestação de contas e que, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, devem elas ser aprovadas com ressalvas.
Observa-se, dessa maneira, que o recorrente indicou violações a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 13
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
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em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 14
Convém salientar, porém, que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente 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 ao suposto dissenso pretoriano apontado, quando mencionou decisões de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão proferida no Recurso Eleitoral
e da interposição do Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 05 de fevereiro de 2017.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 816-76.2016.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - MARUIM
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO 1: JEFERSON SANTOS DE SANTANA
ADVOGADO: Aidam Santos Silva - OAB: 10423/SE
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RECORRIDO 2: SIMIÃO FERREIRA LEMOS FILHO
ADVOGADO: Aidam Santos Silva - OAB: 10423/SE
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE AO ENFRENTAMENTO DA MOTIVAÇÃO
DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS EM ANO ELEITORAL. NÃO CARACTERIZADA. ABUSO DE PODER. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (fls.159/182), por meio da
Procuradoria Regional Eleitoral, em face do Acórdão TRE/SE 491/2017 (fls. 145/157), da relatoria da Juíza Denize
Maria de Barros Figueiredo que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto por
Luiz Alberto do Rego e Silvano Correa Lima, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Jeferson Santos de Santana e Simião Ferreira Lemos Filho,
candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições de 2016, no Município de Maruim/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as decisões
proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul2, sustentando que
estes, diversamente da Corte sergipana, consideraram que um programa social criado por lei em um determinado
ano, não pode ser posto em execução no mesmo ano, configurando, assim, conduta vedada a agentes públicos,
prevista no artigo 73, § 10, da Lei das Eleições.
Afirmou que, no caso dos autos, o Município de Maruim realizou doações de gêneros alimentícios no ano de 2016,
por meio do programa "Família Feliz" e, a seu ver, para não configurar conduta vedada, necessariamente
deveriam ter sido preenchidas, de forma simultânea, duas exigências estabelecidas pela Lei 9.504/97, quais
sejam, autorização em lei e estar ela em execução orçamentária no exercício anterior.
Aduziu que a mera previsão da despesa em Lei Orçamentária, que, a seu ver, sequer existiu, não comprovou que
o programa estava em execução naquele exercício. Salientou, a esse respeito, que a execução orçamentária é
provada por meio de notas de empenho e pagamento, os quais, na sua ótica, estão ausentes no caso em tela,
razão pela qual as suas inexistências comprovam exatamente a ausência de execução.
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Asseverou, ainda, que não poderia haver a previsão orçamentária para o programa "Família Feliz" para o
exercício de 2015, porque a Lei Municipal nº 516 que instituiu o referido programa apenas foi aprovada em outubro
de 2015, somente podendo ser executado, portanto, no ano de 2016.
Esclareceu, para melhor compreensão, que a execução orçamentária anterior é aquela em que a Administração
Municipal realiza determinado programa social no decorrer do ano antecedente ao da eleição, pois, entendimento
contrário, retiraria o escopo principal da norma, que é assegurar a igualdade de oportunidade entre os candidatos
ao pleito eleitoral.
Postulou ainda, diante da gravidade dos fatos consistentes na doação de mais de 20.000 (vinte mil) cestas básicas
no ano eleitoral de 2016 a uma população de pouco mais de 17.000 (dezessete mil) pessoas, que o TSE, em
observância ao princípio da causa madura, casse os mandatos dos recorridos, reconhecendo a existência da
potencialidade da conduta para desequilibrar o pleito, levando em conta a pequena diferença de 313 votos entre
os recorridos e os segundos colocados, conforme dados colhidos pelo recorrente no TSE.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Requereu, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão guerreado para o fim de julgar
procedente a Representação, condenando os recorridos nas penalidades previstas nos artigos 22, inciso XIV, da
Lei Complementar 64/90 e 73, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.504/97.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o recurso apresentado, passo ao exame dos pressupostos específicos de admissibilidade do Recurso
Especial, em consonância com os arts. 276, inciso I, alínea "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°, inciso II, da
Constituição Federal de 19884.
Esclareça-se, desde logo, que para a configuração da divergência jurisprudencial afigura-se imprescindível que se
faça o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e a decisão paradigma, mencionando-se os aspectos que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
Na questão sob exame, a Corte sergipana manteve integralmente a sentença, julgando improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Jeferson Santos de Santana e Simião Ferreira Lemos Filho,
asseverando que "a distribuição de cestas básicas pelo mencionado ente da Federação à população de baixa
renda, previsto na Lei nº 516/2015, não se trata de novo programa assistencial, mas continuidade de programa
anterior que tinha o nome de "projeto Prato Cheio" , destinado à concessão de `cestas de alimentos¿, e ambos os
programas assistenciais, (...) possuem amparo legal."
O Ministério Público Eleitoral apontou divergência jurisprudencial entre o entendimento adotado por esta Corte e
os manifestados pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, porquanto
estes se posicionaram no sentido de que a instituição de programa social mediante decreto, ou por meio de lei,
mas sem execução orçamentária no ano anterior ao eleitoral, não atende à ressalva prevista no artigo 73, § 10, da
Lei das Eleições.
Analisando as decisões, observo não assistir razão ao recorrente quando mencionou haver similitude fática entre
elas.
Primeiramente, colhe-se do julgado desta Casa que havia Lei Municipal que tratava da concessão de benefícios à
população através de ajustes financeiros, inclusive, conforme já mencionado acima, por meio de um projeto `Prato
Cheio¿, destinado à concessão de cestas de alimentos. A Lei 516/2015, no seu artigo 10, deixa claro que não se
tratava de novo programa assistencial, mas continuidade de programa anterior.
Também se extrai da decisão recorrida que houve a previsão de recursos financeiros para atendimento da
necessidade de aquisição de cestas básicas, ou cestas de alimentos, além de outros materiais de distribuição
gratuita, bem como para a concessão de auxílios financeiros a pessoas físicas, desde o ano de 2013, portanto, em
anos anteriores ao pleito de 2016.
Eis o que se colhe da decisão em comento:
"(¿) importante esclarecer que a classificação orçamentária de despesa dos entes da federação encontra previsão
na Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, com última alteração ocorrida em 04/07/2016, constando na
mencionada norma que o elemento de despesa de código 32 refere-se à despesa com Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita, que abrange, conforme a aludida portaria, Despesas orçamentárias com aquisição de
materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros
alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se destinados
a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.
Já a despesa de código 48, descrita como Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, compreende Despesas
orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas
modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não
classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar no 101/2000.
O benefício assistencial consistente na entrega de cesta básica a famílias carentes, como se vê, constitui despesa
inserida no código 32 da classificação orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional e está previsto na Lei nº
516, de 05 de outubro de 2015, do município de Maruim/SE (...)"
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Como se observa no art. 10 da citada lei municipal, os benefícios assistenciais como "ajudas financeiras" e
distribuição de "cestas de alimentos" já eram previstos em legislação anterior do município de Maruim/SE, do que
se conclui que a distribuição de cestas básicas pelo mencionado ente da Federação à população de baixa renda,
previsto na Lei nº 516/2015, não se trata de novo programa assistencial, mas continuidade de programa anterior
que tinha o nome de "projeto Prato Cheio" , destinado à concessão de "cestas de alimentos" , e ambos os
programas assistenciais, como demonstrado, possuem amparo legal.
Aliás, como se trata de programa destinado ao atendimento de pessoas carentes, não é difícil inferir ser ele de
execução continuada, haja vista a dificuldade de erradicação por completo da situação de carência material que
atinge grande parte da população brasileira, principalmente nas regiões norte e nordeste.
Quanto à exigência de o programa de assistência social estar em execução orçamentária em exercício anterior ao
pleito eleitoral de 2016, consultando o Portal da Transparência, no sítio do Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe na internet, é possível perceber, nas leis orçamentárias de Maruim, a seguinte previsão de gasto com
despesa de caráter assistencial, no que concerne aos elementos material de distribuição gratuita e outros auxílios
financeiros a pessoas físicas, objeto da presente demanda (¿)
Revela o quadro, portanto, que, se em todas as leis orçamentárias de Maruim, desde o ano de 2013, período
registrado no TCE-SE, houve a previsão de recursos financeiros para atender à necessidade de aquisição de
cestas básicas, ou cestas de alimentos, além de outros materiais de distribuição gratuita, bem como para a
concessão de auxílios financeiros a pessoas físicas, essa circunstância se mostra suficiente para conduzir a uma
presunção de que o programa social em questão nestes autos foi objeto de previsão orçamentária em anos
anteriores ao pleito de 2016.
Assim, percebe-se que o Poder Executivo de Maruim preencheu os requisitos previstos na norma de regência da
matéria, porquanto o programa social em discussão nestes autos estava previsto em lei municipal, constou na lei
orçamentária anual, tratando-se de continuidade de programa de assistência social em execução em anos
anteriores ao pleito de 2016.(¿)
"(¿) é possível perceber, em consulta ao sítio do TCE/SE na internet, no Portal da Transparência, que a receita do
FMAS de Maruim, no exercício de 2015 e 2016, resultou em sua maior parte de recursos financeiros repassados
pelo próprio município, que, obviamente, não têm destinação vinculada como ocorre com os recursos federais e
estaduais, circunstância que justificaria o aporte de recursos financeiros para atender ao aumento de despesa com
o programa social "Família Feliz" . (¿)
"(¿) o principal objeto da controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito ao suposto aumento de despesa do
município de Maruim/SE, ano de eleição, com a aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias carentes,
gasto que, como visto, se insere no elemento de despesa material para distribuição gratuita (código 32), conforme
Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.
Como foi demonstrado, a previsão nos orçamentos de 2015 e 2016 era de um gasto nos valores, respectivos, de
R$ 15.000,00 (quinze mil) e R$ 17.000,00 (dezessete mil) com aquisição de material para distribuição gratuita.
No entanto, faz-se imprescindível consignar que foi publicada no Diário Oficial do Município de Maruim, de
07/12/2015, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015,
que teve como objeto a "contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de
cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do município que integrarão o sistema de registro de
preços" .
Através desta Ata de Registro de Preços, o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Maruim/SE firmou
contrato com a empresa O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços EIRELI-EPP, com vigência de 12 meses,
cujo objeto era a aquisição e fornecimento parcelado de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas
carentes do município. No anexo I da Ata de Registro de Preços foi descrito a qualidade, quantidade e tipo de
gêneros alimentícios que comporiam as cestas básicas, quantas dessas cestas seriam fornecidas (24.000), o valor
unitário (R$ 62,25) e o valor total do contrato (R$ 1.494.000,00). Voltando ao Portal da Transparência, no sítio do
TCE-SE na internet, constata-se que, no ano de 2015, o Fundo Municipal de Assistência Social de Maruim/SE
adquiriu da empresa O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda 1062 (mil e sessenta e duas) cestas
básicas, no valor total de R$ 65.985,00(sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais), mediante NF nº
14.018. (¿)
Como se observa, inobstante o Município de Maruim/SE, através do Fundo Municipal de Assistência Social, tenha
estipulado a aquisição e distribuição de 24.000 (vinte e quatro mil) cestas básicas durante um período de 12 (doze)
meses, tempo de vigência do contrato firmado com a empresa O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços
Ltda, adquiriu, no ano de eleição, mesmo assim nos meses de janeiro e março, apenas 2.030 cestas básicas, no
valor total de R$ 126.367,50 (cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais, cinquenta centavos).
Dessa forma, não restou confirmada a alegação dos recorrentes de que teria ocorrido gasto exorbitante realizado
pelo município de Maruim/SE em período eleitoral, não se sustentando, além disso, a afirmação dos apelantes de
que teria havido um aumento de despesa superior a 2000% em relação aos anos de 2015 e 2016 com distribuição
de benefícios assistenciais, uma vez que, como restou demonstrado, em consulta ao Portal da Transparência no
TCE-SE, os valores totais apurados com aquisição e distribuição de cestas básicas no período mencionado foi de,
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respectivamente, R$ 65.985,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais) e R$ 126.367,50 (cento e
vinte e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais, cinquenta centavos).
Ora, para afastar, legalmente, determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete a esta Justiça
especializada, com base na compreensão da reserva legal proporcional e em provas lícitas e robustas, verificar a
existência de abuso de poder e de conduta vedada graves, suficientes para ensejar a severa sanção da cassação
de diploma. Essa compreensão jurídica, com a edição da LC nº 135/2010, merece maior atenção e reflexão por
todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento desses ilícitos, além de ensejar a sanção de cassação
de diploma, afasta o político das disputas eleitorais pelo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alíneas d e j, da LC nº
64/1990).
Na hipótese destes autos, a toda evidência, não se vislumbra conduta atribuída ao Prefeito JEFERSON SANTOS
DE SANTANA, então candidato à reeleição nas eleições de 2016, para caracterizar abuso de poder, não se
podendo inferir, ademais, de tudo que se expôs, qualquer repercussão no pleito eleitoral de 2016 com a
distribuição de cestas básicas à população carente pelo Fundo de Assistência Social de Maruim/SE, considerando
que tais benefícios sociais somente foram distribuídos nos dois meses iniciais daquele ano, mesmo assim em
valores, a meu ver, bastante razoáveis, a julgar pela capacidade orçamentária do município, circunstâncias que
afastam por completo a alegada utilização com finalidade eleitoreira ou desvirtuamento das ações sociais em
comento."
Já os julgados do TSE e TRE/MS, trazidos pelo recorrente como paradigmas, retratam apenas a proibição de
criação de um programa assistencial mediante decreto, ou autorizado por lei sem que houvesse execução
orçamentária no ano anterior ao ano eleitoral.
Embora aparentemente se assemelhem os casos postos à apreciação, diferem as situações fáticas uma da outra
porque no caso descrito nos acórdãos impugnados, não havia lei autorizadora do programa assistencial (mas
apenas um decreto) e, além disso, não foi demonstrada a previsão de execução orçamentária no ano anterior ao
ano eleitoral.
Assim se extrai dos trechos das decisões-paradigmas:
"(¿) Quanto ao mérito, o recurso especial também não merece prosperar.
Na espécie, consta no v. acórdão regional que:
a) o Programa "Avante Sertanejo", que tinha por objetivo o "empreendimento de atividades visando atender
famílias de baixa renda que se encontravam em estado de vulnerabilidade social", foi criado pelo Decreto n°
4.342107, de 12.09.2007 e posteriormente previsto na Lei Municipal n° 1.514/07, de 20.12.2007;
b) o Programa "Decola Brumado", que, entre outros, fornecia passagens aéreas a pessoas de baixa renda para o
trecho Brumado-Salvador, foi criado pela Lei Municipal n° 1.51612007, de 31.12.2007;
c) a distribuição de outros benefícios assistenciais como auxílio-alimentação, natalidade, funeral e medicação, foi
feito por meio da Lei n° 1.520108, de 16.1.2008. Verifica-se, portanto, que os programas sociais em questão foram
autorizados por lei apenas no final de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. Assim, não foram objeto de execução
orçamentária ainda no ano de 2007, conforme prevê o art. 73, § 10 da Lei n° 9.504197.
Dessa forma, não foram cumpridos os dois requisitos previstos na ressalva do mencionado art. 73, § 10, da Lei
n°9.504/97: autorização em lei e execução orçamentária no ano anterior ao ano eleitoral." (sem grifos no original)
(TSE - RESPE 36.026)
"(¿) Na espécie, o e. TRE/RJ consignou que os programas sociais em questão, apesar de estarem em execução
no ano anterior ao ano eleitoral, não foram criados por lei, e sim por meio de decreto, o que impedia o seu
enquadramento na ressalva do art. 73, § 10, da Lei das Eleições. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:
( ... ) In casu, é incontroverso que os programas sociais mantidos pela municipalidade foram instituídos por meio
de decretos e não através de lei, como exige o comando contido no art. 73, § (fl. 68).
Desse modo, como os programas sociais não foram autorizados por lei, a simples previsão na lei orçamentária
anual dos recursos destinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação. Nesta hipótese,
portanto, não é possível enquadrar os programas sociais na ressalva do art. 73, § 10, da Lei 9.504197.(¿) (sem
grifos no original) (TSE - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 116967)
" (¿) O cerne da demanda diz respeito à discussão de duas questões: a) o programa FAMÍLIA FELIZ atenderia aos
requisitos estabelecidos na lei eleitoral? E b) sua execução poderia ofender o equilíbrio na disputa entre os
candidatos?
Analisando a primeira questão, segundo os representados, o programa FAMÍLIA FELIZ encontra-se regularmente
amparado por normas federais e por autorização legislativa local prevista na Lei Complementar Municipal n.°
073/2011.
Penso que esse argumento não encontra respaldo. A exigência estabelecida no mencionado § 10 do artigo 73 da
Lei n.° 9.504/97 (com redação dada pela Lei n.° 11.300/2006) é de que o programa social seja autorizado em lei e
já em execução orçamentária no exercício anterior.
Ora, como se comprova da documentação juntada ao caderno processual, o programa intitulado FAMÍLIA FELIZ
foi criado em 10.12.2011 mediante a edição do Decreto Municipal n.° 613/2011, não existindo lei específica que o
autorizasse previamente. Decretos são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do poder
executivos, não se confundindo com lei. (¿)

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 024

Aracaju, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018

Página 10

In casu, é incontroverso que o programa social mantido pela municipalidade foi instituído por meio de decreto e
não através de lei, como exige o comendo inserto no art. 73, § 10, da Lei das Eleições.
A par disso, conquanto os representados insistam que o referido decreto tem como base legal o art. 9°, § 2°, da LC
Municipal n.° 027/2011, que além de instituir o Sistema Único de Assistência Social em Aquidauana (SUAS),
delega ao Chefe do Poder Executivo a implantação e regulamentação, por ato próprio, de programas e processos
necessários para a prestação de serviços socioassistenciais, fato é que a norma em questão data de 31.3.2011.
Ou seja, além de não ter sido autorizado por lei propriamente dita, o programa em menção não poderia ter sido
executado no ano anterior ao da eleição, ante a ausência de previsão orçamentária na LOA do Município editada
em 2010, mormente porque foi criado tão-somente em 2011. (sem grifos no original) TRE/MS - RE 29.378)
Conforme se pode observar da leitura supra, as decisões-paradigmas repudiam a criação, pela municipalidade, de
um programa social por meio de decreto e não por lei, que seria o correto, bem como repreendem a ausência de
execução orçamentária do programa em ano anterior ao da eleição, diferentemente da hipótese apreciada por este
TRE/SE, em que restou demonstrada a continuidade do programa social criado por meio de uma Lei, além de ter
havido previsão orçamentária para a sua execução em ano anterior ao eleitoral, a ponto de afastar a conduta
vedada prevista no art. 73, parágrafo 10 da "Lei das Eleições" .
Em razão de tais assertivas, concluo pela não caracterização da divergência jurisprudencial apontada, negando
seguimento ao presente Recurso Especial.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 2 de fevereiro de 2018.
Des. 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).
PROCESSO ADMINISTRATIVO 165-52.2017.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - LARANJEIRAS
RELATOR(A): DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
INTERESSADO(A): JUÍZO DA 13ª ZONA ELEITORAL
REQUISITANDO(A): ALESSANDRO OLIVEIRA BEZERRA
RESUMO: Requisição de Servidor - Renovação de Requisição de Servidor - Auxiliar de Cartório
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de renovação de requisição do servidor público municipal, Alessandro Oliveira Bezerra, para o
execício da função de Auxiliar de Cartório junto à 13ª Zona Eleitoral,
Às fls. 5-verso/6, constam cópias do contrato de prestação de serviços educacionais, as quais denotam que o
servidor se encontra devidamente matriculado em Instituição de Ensino de Nível Superior.
Avistável à fl. 7, certidão lavrada pela Coordenadoria de Pessoal deste Regional, informando o histórico de
requisição do servidor em comento.
Visualiza-se, fl. 10, a descrição das atividades inerentes ao cargo desempenhado pelo requisitando no órgão de
origem.
Em parecer de fls. 12/13, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de renovação da
requisição.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Consistem os autos em pedido de requisição de Alessandro Oliveira Bezerra, servidor público municipal, ocupante
do cargo de Operador de Computador em seu órgão de origem, qual seja, Prefeitura Municipal de Laranjeiras/SE,
para o exercício da função de Auxiliar de Cartório junto à 13ª Zona Eleitoral.
De início, impende registrar que a análise dos pedidos de requisição de servidores é realizada, seguindo os
ditames insculpidos pela Resolução TSE nº 23.523/2017, da qual transcrevo alguns artigos:
"Art. 2º Serão requisitados apenas servidores ocupantes de cargo efetivo na administração, cujo vínculo será
comprovado por meio da apresentação do termo de posse no cargo ou da declaração da situação funcional.
§1º É vedada a requisição de servidores nas seguintes hipóteses:
I - ocupantes de cargos isolados, de cargos ou empregos técnicos ou científicos e de quaisquer cargos ou
empregos do magistério federal, estadual ou municipal, salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão.
II - submetidos a sindicância, processo administrativo disciplinar ou em estágio probatório;
III - contratados temporariamente.
§2º Consideram-se cargos técnicos ou científicos aqueles que requerem, pela natureza das atribuições ou das
atividades desenvolvidas, conhecimentos especializados ou domínio de uma habilidade específica para execução
de serviço que não seja essencialmente administrativo, independentemente da denominação e do nível de
escolaridade do cargo.
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(¿)
Art. 5º Compete aos tribunais regionais eleitorais requisitar servidores lotados no âmbito de sua jurisdição para
auxiliar os cartórios das zonas eleitorais, observada a correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor
no órgão de origem e aquelas a serem desenvolvidas no serviço eleitoral.
§1º Na análise da correlação das atividades, observar-se-á o caráter administrativo das atribuições do cargo de
origem, independentemente do nível de escolaridade do cargo.
(...)" (Grifo nosso)
Compulsando os autos, é possível observar, à fl. 10, a descrição das atribuições do cargo de origem do
requisitando em seu Órgão de origem, as quais reproduzo:
"A - MONITORAR SISTEMAS
A.1 - Monitorar recursos de rede
A.2 - Monitorar recursos de entrada e saída de dados
a.3 - Monitorar recursos de armazenamento de dados
A.4 - Monitorar disponibilidade de aplicativos
A.5 - Monitorar registros de erros
A.6 - Monitorar consumo de cpu
B - ADMINISTRAR PROCESSAMENTO DE DADOS
B.1 - Administrar Cronograma de atividades planejadas
B.2 - Administrar schedule (agenda de tarefas)
B.3 - Otimizar recursos disponíveis
B.4 - Administrar tarefas
B.5 - Providenciar correção de erros e tarefas
C - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO HARDWARE E SOFTWARE
C.1- Inicializar e desativar sistemas e aplicativos
C.2 - Configurar e reconfigurar hardware
C.3 - Realizar limpezas periódicas em equipamentos
C.4 - Alimentar equipamentos com suprimentos
C.5 - Supervisionar linha de transmissão
C.6 - Identificar falhas em hardware e software
C.7 - Sanar pequenas falhas de hardware
C.8 - Requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e software
C.9 - Efetuar controle de peças e suprimentos
C.10 - Assegurar funcionamento de equipamentos reserva (standby)
C.11 - Acionar equipamentos reserva
D - GARANTIR SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
D.1 - Fazer cópias de segurança (backup)
D.2 - Guardar cópia de segurança em local prescrito
D.3 - Fazer rodízio de mídias
D.4 - Verificar acesso lógico do usuário
D.5 - Destruir informações sigilosas descartadas
E - ATENDER CLIENTE E USUÁRIO
E.1 - Disponibilizar recursos operacionais
E.2 - Planejar atendimento a cliente e usuário
E.3 - Orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software
E.4 - Executar checagem inicial de solicitação
E.5 - Conduzir solicitação de suporte
E.6 - Reparar arquivos
E.7 - Reprocessar tarefas de acordo com solicitação
E.8 - Recuperar arquivos, programas e relatórios
E.9 - Transferir arquivos, programas e relatórios
F - INSPECIONAR AMBIENTE FÍSICO DE TRABALHO
F.1 - Controlar acesso de pessoas não autorizadas
F.2 - Sugerir mudanças na disposição de equipamentos
F3 - Verificar temperatura e umidade local
F.4 - Verificar equipamentos de energia
F.5 - Checar sistema de detecção de incêndio
F.6 - Checar iluminação de emergência
F.7 - Organizar cabeamento
Y - COMUNICAR-SE
Y.1 - Ouvir atentamente
Y.2 - Redigir
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Y.3 - Adaptar linguagem para e do usuário
Y.4 - Demonstrar fluência verbal
Y.5 - Trabalhar em equipe."
Pois bem. Por meio de uma simples leitura, é possível verificar que para o efetivo desenvolvimento das funções
acima relatadas são necessários conhecimentos específicos da área da computação, fato que, segundo o conceito
narrado no parágrafo 2º do artigo 1ª da Resolução outrora transcrito, se encaixa na descrição de "cargo técnico" .
Objetivando um melhor entendimento sobre o assunto, extrai-se do edital de abertura de inscrições do concurso
público 2006/2007 deste Regional, por meio do qual foram ofertadas vagas para o mesmo cargo, ora em análise,
que são exigidos pré-requisitos para a posse de Operador de Computador, quais sejam: "certificado devidamente
registrado de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau), expedido por Instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, ou curso técnico equivalente, ambos acrescidos de cursos técnicos de operações em
equipamento eletrônico de computação totalizando, no mínimo, 120 horas/aula" .
Dessa forma, não resta dúvida de que a atividade desempenhada pelo Operador de Computador necessita de um
curso técnico capacitante, fato este que extrapola o caráter administrativo exigido pelo § 1º do artigo 5º da
Resolução TSE nº 23.523/2017 para a realização das funções de auxiliar de cartório, além de ir de encontro a uma
vedação expressa no § 1º do artigo 2º do mesmo ato normativo.
Em que pese se tratar de renovação e, via de regra, os requisitos "correlação das atividades" e "escolaridade"
serem considerados de natureza "estanque" , esta Presidência já havia firmado o entendimento de não mais ser
possível a manutenção de requisição de servidor que não observe fielmente todas as premissas insculpidas pela
atual Resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso.
Dúvidas não há quanto à capacidade do requisitando em desempenhar os serviços desenvolvidos em um Cartório
Eleitoral, contudo este Presidente não pode se furtar a obedecer os ditames legais e normativos aos quais está
submetido. Torna-se-á necessário que o Juízo Eleitoral, visando à continuidade do serviço público, solicite outro
servidor que seja lotado no âmbito de sua jurisdição, em atendimento ao que determina a legislação, a fim de
exercer atividades de caráter administrativo para auxiliar nos serviços cartorários.
Assim, em que pese a compatibilidade entre o grau de escolaridade do servidor com aquele exigido para o
exercício da função eleitoral (fls. 5-verso/6) e o fato de sobre ele não recaírem os demais impedimentos legais
previstos à espécie, diante da inobservância do requisito da compatibilidade, impõe-se o INDEFERIMENTO da
solicitação de renovação da requisição do servidor ALESSANDRO OLIVEIRA BEZERRA, devendo o mesmo
usufruir do banco de horas, caso tenha, antes da sua devolução ao órgão de origem.
Notifique-se o Juízo Eleitoral e o servidor, agradecendo-o, com as minhas escusas, por todo o serviço prestado a
esta Justiça Especializada, especialmente à 13ª Zona Eleitoral, e oficie-se à Prefeitura de Boquim, à qual solicito a
consignação de nota de elogio nos assentamentos funcionais do aludido servidor.
Intime-se.
Aracaju, 5 de fevereiro de 2018.
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
RELATOR
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).
Despacho
CUMPRIMENTO DE DECISÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 813 (3781-16.2009.6.25.0000)
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO ALVES JUNIOR
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADA: Lyts de Jesus Santos - OAB: 3666/SE
EXECUTADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
RESUMO: CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2008.
DESAPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DAS CONTAS.
DESPACHO/DECISÃO:
Verifico que o executado não promoveu o pagamento voluntário da penalidade pecuniária estabelecida por meio
do Acórdão TRE-SE nº 287/2011 (fls. 1.209/1.222), no valor de R$ 68.623,50 (sessenta e oito mil, seiscentos e
vinte e três reais, cinquenta centavos), conforme atualização da AGU (Advocacia Geral da União) de janeiro/2017
(fls. 1.449/1.463), nem foram encontrados valores passíveis de penhora por meio do BACENJUD (fls.
1.485/1.487).
Assim, determino que seja promovida a PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quanto bastem para garantir a
execução, intimando-se o executado do auto de penhora e da avaliação efetivada.
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Se o devedor não for encontrado, o oficial de justiça procederá ao ARRESTO em bens do executado, tantos
quantos bastem para a garantia da execução, na forma do art. 830, do Código de Processo Civil.
Aracaju (SE), 02 de fevereiro de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Atos da Secretaria Judiciária
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 31/01/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 128-22.2017.6.25.0001
ORIGEM: ARACAJU-SE (1ª ZONA ELEITORAL - ARACAJU)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE ARACAJU/SE)
ADVOGADA: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - OAB: 14186-B/RN
DECISÃO: ACÓRDÃO 34/2018.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
DECLARAÇÃO FALSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE RECEITAS E DEPESAS. RECURSOS
ARRECADADOS NA CAMPANHA ELEITORAL. RECEITAS DO PARTIDO POLÍTICO. CONTABILIZAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constituem receitas dos partidos políticos as doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias,
destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais, de modo que toda a arrecadação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro no decorrer da campanha eleitoral deve ser contabilizada pelo partido na sua prestação
de contas do exercício financeiro.
2. Verificado que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos não retrata a verdade, em virtude da
vasta movimentação de recursos financeiros e estimados em dinheiro apurada nos extratos bancários e
Demonstrativo de Receitas e Despesas da agremiação partidária, disponibilizados a esta Justiça Eleitoral no
SPCA e SPCE 2016, as contas partidárias devem ser desaprovadas (art. 46, inc. III, alínea c, da Resolução TSE
nº 23.464/2015).
3. Recurso conhecido e desprovido.
Despacho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 293-28.2016.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - MOITA BONITA - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO(A): GILVAN DA SILVA FONSECA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS SANTOS - OAB: 9906/SE
ADVOGADO: Jorge Luís Ferraz Santos - OAB: 2544/SE
ADVOGADO: MARCELO BARBOSA DE ANDRADE - OAB: 10004/SE
ADVOGADO: NILSON DOS SANTOS CERQUEIRA - OAB: 9509/SE
ADVOGADO: RAMIRO NASCIMENTO MACIEL LIMA - OAB: 8816/SE
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca - OAB: 6209/SE
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
RESUMO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO. PROVA ROBUSTA DAS CONDUTAS ILÍCITAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
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Com fundamento na Resolução TRE/SE 131/2009 (Atos Ordinatórios), a Secretaria Judiciária NOTIFICA GILVAN
DA SILVA FONSECA para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração com
pedido de efeitos infringentes nos autos do RECURSO ELEITORAL Nº 293-28.2016.6.25.0026.
Aracaju (SE), em 06/02/2018.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. 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).
RECURSO ELEITORAL 362-63.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - TELHA - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: DOMINGOS DOS SANTOS NETO
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RECORRENTE: TEREZINHA MORAES PRADO GOMES
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: Cargo - Prefeito - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Intime-se a recorrente TEREZINHA MORAES PRADO GOMES para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
juntar procuração aos autos, sob pena de o recurso eleitoral de fls. 192/203 ser conhecido apenas em relação ao
recorrente Domingos dos Santos Neto, a teor do disposto no art. 76, caput, e § 2º, inc. I, do NCPC.
Aracaju, 06 de fevereiro de 2018
DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
JUÍZA RelatorA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Decisão Monocrática
RECURSO ELEITORAL 41-64.2016.6.25.0013
ORIGEM: SERGIPE - LARANJEIRAS - 13ª ZONA ELEITORAL (LARANJEIRAS)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE: COLIGAÇÃO LARANJEIRAS NO RUMO CERTO (PMDB/PSB/PSD/SD/PC DO B/PRTB)
ADVOGADO: Rodolfo Santana de Siqueira Pinto - OAB: 5554/SE
ADVOGADO: Vinícius Pereira Noronha - OAB: 9252/SE
ADVOGADO: Jurandyr Cavalcante Dantas Neto - OAB: 6101/SE
RECORRIDO(A): PAULO HAGENBECK
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca - OAB: 6209/SE
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADA: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro - OAB: 25341/DF
ADVOGADO: Bianca Maria Gonçalves e Silva - OAB: 23097/DF
ADVOGADA: Blenda Lara Carvalho Fonseca - OAB: 51338/DF
ADVOGADO: Bruno Santos de Oliveira - OAB: 41654/DF
ADVOGADO: Anderson Luz Reis - OAB: 16066/E/DF
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Registro de Candidatura RRC - Candidato - Impugnação ao Registro de Candidatura - Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas Cargos - Cargo - Prefeito - Improbidade Administrativa - Deferimento - Eleições 2016
DESPACHO/DECISÃO:
DECISÃO
Trata-se de requerimento ministerial no sentido de afastar, de imediato, dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Laranjeiras/SE, os senhores PAULO HAGENBECK e SUELY ALVES DO NASCIMENTO.
Alega o MPE que "(...) após um longo caminho processual, inclusive julgado no TSE, o processo foi decidido
definitivamente no âmbito dessa Corte Regional no dia de hoje (02 de fevereiro de 2018), tendo sido indeferido o
registro de candidatura de PAULO HAGENBECK", tendo acrescido que o TRE/SE, ao rejulgar os embargos
declaratórios na Sessão Plenária do dia 02.02.2018, olvidou de determinar o afastamento imediato do candidato
ora cassado.
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Fundamenta seu pedido com fulcro nos artigos 257, do Código Eleitoral, e art.15, da LC nº 64/90, com as
alterações sofridas com a edição da LC nº 135/2010.
Requer, ao final, o imediato afastamento dos atuais ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito de
Laranjeiras, PAULO HAGENBECK e SUELY ALVES NASCIMENTO, com a consequente posse do Presidente do
Poder Legislativo municipal no cargo de prefeito, nos exatos termos do art. 171, parágrafo único, inciso I, da
Resolução TSE n.° 23.372/2015.
É o Relatório. Decido.
É incontroverso que o Sr. Paulo Hagenbeck foi o "candidato eleito" para o cargo de Prefeito do Município de
Laranjeiras/SE, contudo teve o seu registro de candidatura indeferido no âmbito do TRE/SE.
O MPE oficiante nesta Corte requereu o imediato afastamento dos impugnados dos cargos de Prefeito e VicePrefeito.
A questão envolve a adequada interpretação dos artigos 224, §3º, e 257, ambos do Código Eleitoral e o art.15, da
LC nº 64/90, abaixo transcritos:
Código Eleitoral
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas
eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais
votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.(...) § 3o A
decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do
mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas
eleições, independentemente do número de votos anulados.
Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou,
em casos especiais, a critério do Presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão.§ 2º O recurso ordinário
interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de
registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito
suspensivo.
LC nº 64/90
Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade
do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já
expedido. Parágrafo único.A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso,
deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente
para o registro de candidatura e expedição de diploma do réu.
O indeferimento do registro de candidatura produz dois efeitos: 1) a cassação do registro/diploma do candidato
(art.15, LC nº 64/90); e 2) a necessidade de novas eleições, no caso de candidato eleito para cargo majoritário
(art.224, 3º, Código Eleitoral).
Em relação à necessidade de novas eleições, o TSE, no julgamento dos Embargos Declaratórios no REspe nº
139-25.2016.6.21.0154/RS, assim decidiu:
"[...] A partir da edição da LC 135/2010, a regra do art. 15 da Lei Complementar 64/90 foi alterada, e a execução
da decisão que reconhece a inelegibilidade está condicionada apenas ao pronunciamento do órgão colegiado.
De igual forma, a edição da regra do art. 16-A da Lei das Eleições, que impõe a manutenção da campanha do
candidato cujo registro foi indeferido até a apreciação da matéria por instância superior, converge no sentido de se
aguardar o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, tal como ocorre no caso de aplicação do art. 216 do
Código Eleitoral.
Anote-se, nesse ponto, que há realmente situações divergentes tratadas pelo novo § 3º do art. 224 do Código
Eleitoral no que tange ao momento da execução da decisão que indefere o registro da candidatura, de acordo com
o entendimento consagrado pela jurisprudência deste Tribunal.
Isso porque o indeferimento do registro de candidatura para afastar o candidato dos atos relativos à campanha
eleitoral somente ocorre com a manifestação da instância superior(TSE), ao passo que o afastamento do exercício
do cargo ou do mandato eletivo daqueles que praticam ilícitos eleitorais se dá, por força da nova regra do §2º do
art. 257 do Código Eleitoral, a partir do escoamento da instância ordinária.
Confira-se, a propósito, que a execução imediata das decisões que cassam o diploma ou o mandato dos
responsáveis ou dos beneficiados pela prática de irregularidades eleitorais sempre foi reconhecida por este
Tribunal, em razão de os recursos eleitorais não serem dotados de efeito suspensivo.
A nova regra do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral -independentemente do reconhecimento ou não da sua
inconstitucionalidade parcial - não tem o condão de alterar essa situação. O dispositivo não trata sobre a execução
das decisões judiciais eleitorais sob o ângulo do afastamento do candidato da campanha ou do exercício do cargo.
A matéria versada diz respeito apenas ao momento da realização de nova eleição, que é consequência indireta do
afastamento do candidato eleito.
Verificados esses parâmetros legais, é certo que a inconstitucionalidade do § 3º do art. 224 não pode ser aferida
pelas regras da legislação infraconstitucional acima indicada. Eventual conflito entre regras infraconstitucionais
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não enseja o reconhecimento de inconstitucionalidade, ainda que, diante de eventual antinomia entre as leis, se
possa buscar a interpretação que garanta maior efetividade ao texto constitucional.
A menção aos dispositivos legais anteriormente mencionado se deve ser considerada mero histórico e
enquadramento da matéria sob o ângulo das regras vigentes que demonstram que o afastamento do candidato
independe do trânsito em julgado da decisão que o determina.
Verificada tal situação, cabe examinar, à luz das regras e dos princípios contidos na Constituição da República, a
constitucionalidade da convocação de novas eleições somente "após o trânsito em julgado" da decisão,
consoante disposto no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral.
Como visto, a análise pragmática revela que o "eleito" não pode ser diplomado ou, se o for, pode ser afastado do
exercício do mandato antes do trânsito em julgado da decisão, por força das regras contidas nos arts.16-A da Lei
9.504/97; 15 da Lei Complementar 64/90 e 257 do Código Eleitoral.
Em contrapartida, de acordo com o § 3º do art. 224, a realização da nova eleição ficaria condicionada ao trânsito
em julgado da decisão, criando-se vácuo temporal indeterminado, com o preenchimento do cargo pelas pessoas
que o podem exercer de forma efêmera, de acordo com as normas de regência.
Note-se, a propósito, que, nas eleições majoritárias, os únicos sucessores do titular eleito são os candidatos ao
cargo de vice, que concorrem em chapa única e indivisível, ou, no caso dos senadores, os suplentes que
igualmente disputam a eleição em relação de subordinação, aproveitando os votos conferidos ao titular.
Vale recordar que, em face do princípio da unicidade das chapas, a cassação do titular por motivo eleitoral atinge
a situação jurídica do vice ou dos suplentes, ainda que eles não sejam responsáveis ou causadores da nulidade.
[...]"
Pois bem.
Considerando o julgamento colegiado do Registro de Candidatura e diante da dicção do art.15, da LC nº 64/90
(publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade), seria o caso de determinar o
imediato afastamento do Sr.Paulo Hagenbeck, uma vez que, contra a decisão do TRE/SE, somente caberia
Recurso Especial Eleitoral, o qual não possui efeito suspensivo.
Ocorre que não se pode ignorar o julgamento da Ação Cautelar nº 0602899-54.2016.6.00.0000, mais
precisamente a decisão proferida pelo Ministro Relator Herman Benjamin, datada de 09.10.2017. Explico.
Foi interposto um REspe de nº 41-64.2016, contra decisão desta Corte que rejeitou o registro de candidatura. Em
decisão monocrática, o Ministro Herman Benjamin deu provimento para anular o julgamento a partir dos primeiros
embargos de declaração, sendo mantida tal decisão pelo Colegiado do TSE, em sede de Agravo Regimental.
Com o julgamento do REspe nº 41-64, que expressamente anulou o julgamento dos primeiros embargos
declaratórios, a Coligação "Laranjeiras no Rumo Certo" requereu a declaração de prejuízo da Ação Cautelar
acima referida, que deu efeito suspensivo ao REspe nº 41-64.
O Ministro Herman expressamente rejeitou tal requerimento, pelos fundamentos abaixo:
[...] Não prospera tese de perda de objeto desta ação cautelar. Conforme se vê do decisum proferido pelo e.
Ministro Gilmar Mendes, a liminar foi concedida ate julgamento definitivo do REspe 41-64.
A toda evidência, a determinação de retorno dos autos a origem para que novo aresto seja proferido, anulando-se
o anterior por desrespeito ao quorum legal, nada tem com a matéria de fundo do apelo, que será oportunamente
examinada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de extinção do feito. [¿]
Embora este Relator possua a sua convicção pessoal de que a anulação dos aclaratórios importaria em prejuízo
da ação cautelar correspondente, verifica que, no caso em concreto, o Ministro Herman manteve eficácia ultraativa da Ação Cautelar, até o julgamento definitivo pelo TSE. Assim, considerando a situação acima, entendo que
não é possível dar eficácia imediata da decisão que cassou o registro do Sr. Paulo Hagenbeck, salvo eventual
trânsito em julgado ou manifestação em sentido contrário do TSE.
Por todo exposto, INDEFIRO o requerimento de afastamento dos atuais ocupantes dos cargos de prefeito e viceprefeito do município de Laranjeiras-SE.
Intimações necessárias.
Aracaju(SE), 06 de fevereiro de 2018.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
JUIZ RELATOR
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
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
11ª Zona Eleitoral
Sentença
REPRESENTAÇÃO 394-13.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de MANOEL
MESSIAS SUKITA SANTOS, alegando que o Representado utilizando-se de mídias sociais compartilhou vídeo
com imagens da convenção, convocando a população a se engajar em sua candidatura.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais da Representada. No mérito, requereu a condenação da Representada ao pagamento de multa nos
termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 11-13 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 18-20, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que a Representada praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar vídeo em suas
redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o Representado compartilhou em sua página pessoal no facebook e
instagram vídeo convocando pessoas para a convenção partidária, no vídeo anexado resta indubitável o anuncio
da convocação através da mídia social.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
No vídeo compartilhado pelo Representado não se enquadra na hipótese de propaganda antecipada porquanto
inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a mera e simples convocação de filiados e
simpatizantes a participar da convenção partidária. Não vislumbro, reprise-se, extrapolação dos limites da
propaganda intrapartidária ainda que divulgada no âmbito de suas redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando nesse sentido:
"[...] A utilização de faixas, cartazes e carros de som é permitida nas prévias e nas convenções partidárias desde
que a mensagem seja dirigida aos filiados e que o âmbito intrapartidário não seja ultrapassado. Precedente. Na
espécie, o Tribunal de origem afirmou que a publicidade veiculada durante a realização de convenção
intrapartidária foi ostensiva e com potencial de atingir os eleitores em geral. Agravo regimental não provido." (TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 362814, Acórdão de 12/03/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 074, Data 22/04/2013
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pelo Representado
em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar propaganda eleitoral
antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
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Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 397-65.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): MANOEL MESSIAS SANTOS, conhecido por SUKITA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de MANOEL
MESSIAS SUKITA SANTOS, alegando que o Representado utilizando-se de mídias sociais compartilhou
publicidade com imagens da convenção, convocando a população a se engajar em sua candidatura.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais da Representada. No mérito, requereu a condenação da Representada ao pagamento de multa nos
termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 13-15 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 20-22, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que o Representado praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar imagem, no dia
30/07/2016, em suas redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o Representado compartilhou em sua página pessoal no instagram imagem
convocando pessoas para a convenção partidária, no vídeo anexado resta indubitável o anuncio da convocação
através da mídia social.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
No vídeo compartilhado pelo Representado não se enquadra na hipótese de propaganda antecipada porquanto
inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a mera e simples convocação de filiados e
simpatizantes a participar da convenção partidária. Não vislumbro, reprise-se, extrapolação dos limites da
propaganda intrapartidária ainda que divulgada no âmbito de suas redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando nesse sentido:
"[...] A utilização de faixas, cartazes e carros de som é permitida nas prévias e nas convenções partidárias desde
que a mensagem seja dirigida aos filiados e que o âmbito intrapartidário não seja ultrapassado. Precedente. Na
espécie, o Tribunal de origem afirmou que a publicidade veiculada durante a realização de convenção
intrapartidária foi ostensiva e com potencial de atingir os eleitores em geral. Agravo regimental não provido." (TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 362814, Acórdão de 12/03/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 074, Data 22/04/2013
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pelo Representado
em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar propaganda eleitoral
antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
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REPRESENTAÇÃO 395-95.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
REPRESENTADO(A): ANDRÉ LUIS DANTAS FERREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de ANDRE
LUIS DANTAS FERREIRA (ANDRE MOURA) e LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA (LARA MOURA),
alegando que os Representados utilizando-se de mídias sociais compartilhou publicidade com imagens da
convenção, convocando a população a se engajar em sua candidatura.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais dos Representados. No mérito, requereu a condenação dos Representados ao pagamento de multa
nos termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 13-15 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 20-22, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que os Representados
praticaram ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar
imagem, no dia 30/07/2016, em suas redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem. Inicialmente, convém registrar a legitimidade do Representado Andre Moura para figurar no polo
passivo da presente demanda, uma vez que a legislação não exige que a parte representada seja efetivamente
candidato ou pré-candidato ao cargo público, mas, apenas, que haja o enfrentamento do ilícito de promoção
pessoal ou de outrem nas hipóteses previstas no artigo 36-A da Lei 9.504/97.
In casu, o convite da convenção partidária do município postado em sua rede social o legitima a responder pela
eventual procedência da presente representação, até mesmo por conta da influência representada e os benefícios
da pretensa candidata que apoiava. Rejeito, portanto, a preliminar aventada.
Ultrapassado tal ponto, restou incontroverso nos autos que o Representado compartilhou em sua página pessoal
no instagram carta convite convocando pessoas para a convenção partidária, na imagem anexada resta
indubitável o anuncio da convocação através da mídia social.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição. Estabelece o artigo 36-A da Lei n°
9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
No convite compartilhado pelos Representados não se enquadram na hipótese de propaganda antecipada
porquanto inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a mera e simples convocação
de filiados e simpatizantes a participar da convenção partidária. Não vislumbro, reprise-se, extrapolação dos
limites da propaganda intrapartidária ainda que divulgada no âmbito de suas redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando nesse sentido:
"[...] A utilização de faixas, cartazes e carros de som é permitida nas prévias e nas convenções partidárias desde
que a mensagem seja dirigida aos filiados e que o âmbito intrapartidário não seja ultrapassado. Precedente. [...]"
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 362814, Acórdão de 12/03/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 074, Data 22/04/2013
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pelos
Representados em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar
propaganda eleitoral antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
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REPRESENTAÇÃO 396-80.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): ÉLIO JOSÉ LIMA MARTINS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de ELIO JOSÉ
LIMA MARTINS, alegando que o Representado utilizando-se de mídias sociais compartilhou publicidade com
imagens da convenção, convocando a população a se engajar em sua candidatura.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais do Representado. No mérito, requereu a condenação do Representado ao pagamento de multa nos
termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 13-18 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 25-27, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que o Representado praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar imagem, no dia
30/07/2016, em suas redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o Representado compartilhou em sua página pessoal no facebook imagem
convocando pessoas para a convenção partidária, no vídeo anexado resta indubitável o anuncio da convocação
através da mídia social.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
No convite compartilhado pelo Representado não se enquadra na hipótese de propaganda antecipada porquanto
inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a mera e simples convocação de filiados e
simpatizantes a participar da convenção partidária. Não vislumbro, reprise-se, extrapolação dos limites da
propaganda intrapartidária ainda que divulgada no âmbito de suas redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando nesse sentido:
"[...] A utilização de faixas, cartazes e carros de som é permitida nas prévias e nas convenções partidárias desde
que a mensagem seja dirigida aos filiados e que o âmbito intrapartidário não seja ultrapassado. Precedente. Na
espécie, o Tribunal de origem afirmou que a publicidade veiculada durante a realização de convenção
intrapartidária foi ostensiva e com potencial de atingir os eleitores em geral. Agravo regimental não provido." (TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 362814, Acórdão de 12/03/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 074, Data 22/04/2013
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pelo Representado
em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar propaganda eleitoral
antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 393-28.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
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RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de LARA
ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA (LARA MOURA), alegando que a Representada utilizando-se de mídias
sociais compartilhou vídeo, em 26/06/2016, anunciando a sua pré-candidatura e pedindo apoio da população.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais da Representada. No mérito, requereu a condenação da Representada ao pagamento de multa nos
termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 11-16 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 20-22, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que a Representada praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar vídeo em suas
redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a Representada compartilhou em sua página pessoal no facebook e
instagram vídeo anunciando a sua pré-candidatura, bem como o agradecimento e pedido de apoio dos eleitores
que a seguem em sua rede social, como bem relatado pelo Ministério Público.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
O vídeo compartilhado pela Representada não se enquadra na hipótese de propaganda antecipada porquanto
inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas o anuncio de sua pré-candidatura ao
cargo eletivo de prefeito municipal de Japaratuba, fato este totalmente permitido pelo dispositivo legal acima
mencionado.
Os Tribunais pátrios assim vêm se manifestando acerca da possibilidade legal do anuncio de pré-candidatura,
senão vejamos:
Recurso Eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Divulgação de pré-candidatura. Evento realizado a expensas
do partido. Ilícito financeiro não configurado. Não provimento. I - O artigo 36-A da Lei das Eleicoes, alterado pela
minirreforma Lei 13.165/2015, permite a divulgação de pré-candidatura, desde que não tenha pedido explícito de
voto. II - A divulgação da pré-candidatura pode ser realizada dentro dos limites do inc. I ao VI do art. 36-A da Lei
das Eleicoes, inclusive, com reuniões organizadas pelo partido político para anunciar pré-candidatura de filiado.
[...] (TRE-RO - RE: 4075 PIMENTA BUENO - RO, Relator: JUACY DOS SANTOS LOURA JÚNIOR, Data de
Julgamento: 30/08/2016, Data de Publicação: DJE/TRE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 166, Data
05/09/2016, Página 4)
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pela Representada
em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar propaganda eleitoral
antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 400-20.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
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DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALingressou com a presente Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea, em face de LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA, alegando que a Representadautilizou
de convenção partidária do PSC no Município de Japaratuba, onde era então à candidata a prefeitura, para
realizar propaganda eleitoral irregular/ extemporânea, antes do período permitido, tendendo então a afetar as
eleições democráticas realizadas no ano de 2016.
A Representada apresentou a sua contestação (fls. 13-18) controvertendo os fatos alegados na inicial, requerendo
o julgamento improcedente da representação por inexistir prática de conduta vedada.
O Ministério Público apresentou parecer (fls. 40-42) se manifestando acerca à Representação, opinando no
sentido de que os pedidos inaugurais fossem julgados PROCEDENTES.
Não havendo outras provas a serem produzidas, tampouco preliminares a serem averiguadas por este juízo.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.
É o breve relato. DECIDO.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que a Representada praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao valer-se da convenção
partidária para realização de publicidade.
Alegou, em apertada síntese, que a presença de ônibus, o quantitativo de pessoas, o estouro de fogos de artifícios
e a transmissão ao vivo do evento através de carro de som caracterizam a ilicitude.
Ao se verificar os vídeos que estão inclusos a exordial, percebe-se que não há demonstração de qualquer conduta
vedada praticada pela Representada, pois inexistem provas contundentes no sentido de que a Ré trouxe pessoas
alheias ao partido e simpatizantes, bem como se houve incentivos para que houvesse a atração de pessoas que
ali estavam presentes.
A convenção partidária, antes de tudo, trata-se de um evento comemorativo de investidura dos candidatos aos
cargos públicos, de modo que a participação popular per si não seria vedada. A convenção é a própria
demonstração da vivência democrática, razão pela quala comemoração com fogos de artifícios ou veiculação
sonora do evento não traz nenhuma prática de conduta proibida pela legislação eleitoral.
De mais a mais, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral
extemporânea quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de
pedir votos, exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:(Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
Os vídeosintegrantes a petição inicial não evidenciam qualquer conduta praticada pela Representada de
propaganda antecipada porquanto inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a
deflagração e comemoração dentro dos limites democráticos, fato este totalmente permitido pelo dispositivo legal
acima mencionado.
Não há, portanto, deflagração de prática de propaganda irregular da Representada de modo que improcede a
presente representação por completa ausência de provas nesse sentido, ônus que cabia, convém destacar, ao
próprio Representante.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 399-35.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): ÉLIO JOSÉ LIMA MARTINS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALingressou com a presente Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea, em face de ÉLIO JOSÉ LIMA MARTINS, alegando que o Representadoutilizou de convenção
partidária do PSC no Município de Japaratuba, onde era então candidato a prefeitura, para realizar propaganda
eleitoral irregular/ extemporânea, antes do período permitido, tendendo então a afetar as eleições democráticas
realizadas no ano de 2016.
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O Representado apresentou a sua contestação (fls. 17-22) controvertendo os fatos alegados na inicial, requerendo
o julgamento improcedente da representação por inexistir prática de conduta vedada.
O Ministério Público apresentou parecer (fls. 29-31) se manifestando acerca à Representação, opinando no
sentido de que os pedidos inaugurais fossem julgados PROCEDENTES.
Não havendo outras provas a serem produzidas, tampouco preliminares a serem averiguadas por este juízo.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.
É o breve relato. DECIDO.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que a Representada praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao valer-se da convenção
partidária para realização de publicidade.
Alegou, em apertada síntese, que a presença de ônibus, o quantitativo de pessoas e a transmissão ao vivo do
evento através de carro de som caracterizam a ilicitude.
Ao se verificar os vídeos que estão inclusos a exordial, percebe-se que não há demonstração de qualquer conduta
vedada praticada pela Representada, pois inexistem provas contundentes no sentido de que a Ré trouxe pessoas
alheias ao partido e simpatizantes, bem como se houve incentivos para que houvesse a atração de pessoas que
ali estavam presentes.
A convenção partidária, antes de tudo, trata-se de um evento comemorativo de investidura dos candidatos aos
cargos públicos, de modo que a participação popular per si não seria vedada. A convenção é a própria
demonstração da vivência democrática, razão pela quala comemoração ou veiculação sonora do evento não traz
nenhuma prática de conduta proibida pela legislação eleitoral.
De mais a mais, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral
extemporânea quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de
pedir votos, exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:(Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
Os vídeosintegrantes a petição inicial não evidenciam qualquer conduta praticada pelo Representadode
propaganda antecipada porquanto inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a
deflagração e comemoração dentro dos limites democráticos, fato este totalmente permitido pelo dispositivo legal
acima mencionado.
Não há, portanto, deflagração de prática de propaganda irregular da Representada de modo que improcede a
presente representação por completa ausência de provas nesse sentido, ônus que cabia, convém destacar, ao
próprio Representante.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 392-43.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
DESPACHO/DECISÃO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com a presente Representação Eleitoral em face de LARA
ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA (LARA MOURA), alegando que a Representada utilizando-se de mídias
sociais compartilhou vídeo com imagens da convenção, convocando a população a se engajar em sua
candidatura.
Requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a exclusão da propaganda extemporânea veiculada nas
redes sociais da Representada. No mérito, requereu a condenação da Representada ao pagamento de multa nos
termos do artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97.
Contestação às fls. 14-19 controvertendo os fatos alegados na inicial e requerendo o julgamento improcedente da
representação por entender inexistir elementos caracterizadores da propaganda eleitoral extemporânea nos
termos e fundamentos expostos.
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O Ministério Público apresentou parecer às fls. 23-25, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que a Representada praticou
ilícito de publicidade extemporânea nos termos do artigo 36-A da Lei n° 9.504/97 ao compartilhar vídeo em suas
redes sociais convocando pessoas para a convenção partidária.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a Representada compartilhou em sua página pessoal no facebook e
instagram vídeo convocando pessoas para a convenção partidária, no vídeo anexado resta indubitável o anuncio
da convocação através da mídia social.
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral extemporânea
quando feita antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos e com intuito de pedir votos,
exaltar suas próprias qualidades no sentido de desequilibrar a própria eleição.
Estabelece o artigo 36-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
No vídeo compartilhado pela Representada não se enquadra na hipótese de propaganda antecipada porquanto
inexiste pedido expresso de voto, exaltação de qualidades, mas apenas a mera e simples convocação de filiados e
simpatizantes a participar da convenção partidária. Não vislumbro, reprise-se, extrapolação dos limites da
propaganda intrapartidária ainda que divulgada no âmbito de suas redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando nesse sentido:
"[...] A utilização de faixas, cartazes e carros de som é permitida nas prévias e nas convenções partidárias desde
que a mensagem seja dirigida aos filiados e que o âmbito intrapartidário não seja ultrapassado. Precedente. Na
espécie, o Tribunal de origem afirmou que a publicidade veiculada durante a realização de convenção
intrapartidária foi ostensiva e com potencial de atingir os eleitores em geral. Agravo regimental não provido." (TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 362814, Acórdão de 12/03/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 074, Data 22/04/2013
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade do compartilhamento da convocação realizada pela Representada
em suas redes sociais por inexistir proibição legal nesse sentido, tampouco caracterizar propaganda eleitoral
antecipada.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA por não encontrar tipificação no artigo 36-A da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito
com resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 418-41.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "JAPARATUBA FORTE, DE NOVO", REPRESENTANTE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
ADVOGADO: MARCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3.806/SE
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
REPRESENTADO(A): HÉLIO SOBRAL LEITE, REPRESENTADO
RESUMO: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Cargo - Prefeito - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR
DESPACHO/DECISÃO:
A COLIGAÇÃO "JAPARATUBA FORTE, DE NOVO" (PSC / PHS / PP/ PDT / PSL / PTB / PR / PMN / SD / PTC /
PM / PPS / PRTB) ingressou com a presente Representação Eleitoral em face do HELIO SOBRAL LEITE,
alegando ofensa ao art. 73, inciso VI, alínea "b" , da Lei nº 9.504/97, por continuar a veicular, durante o período
vedado, a publicidade institucional por meio da PUBLICIDADE DE MARCA INSTITUCIONAL DE SEU GOVERNO
EM JAPARATUBA (fls. 3-5). Também alegando a afronta ao que preceitua a alínea "b" , inciso VI, art.62, da
Resolução TSE nº 23.457/2015.
O Representado apresentou contestação controvertendo os fatos alegados na inicial, sustentando a inexistência
de infração à legislação eleitoral pela publicidade institucional veiculada.
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O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer (fls. 19-21), opinou pelo julgamento improcedente da presente
demanda. Não havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos
conclusos para julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que o Representado em época
eleitoral utilizou-se de publicidade institucional para se promover, conduta esta vedada pelo artigo 73, inciso IV, da
Lei n° 9.504/97.
Pois bem.
Cediço que nos 3 (três) meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à publicidade institucional
ressalvada as exceções previstas em lei (art. 73,VI, "b" , da Lei n° 9.504 /97).
No caso em comento, restou comprovada nos autos a manutenção em período vedado de placas e pinturas de
obras públicas das quais constou o slogan da Prefeitura de Japaratuba, titularizada pelo Representado
("Japaratuba, Liberdade e Participação"), estampado em pequena ou média dimensão, de forma que não se
destaca no conjunto das demais informações constantes das placas.
A defesa do Representado baseia-se nos seguintes argumentos a) a autorização para a realização da propaganda
institucional teria sido dada antes do período vedado; b) as placas continham unicamente informações técnicas,
não fazendo menção ao nome do Representado, tampouco tinham caráter político eleitoral.
De fato, as placas e pinturas constam apenas informações técnicas a respeito da obra, campanha publicitária em
combate ao mosquito da dengue e limpeza urbana, razão pela qual não há divulgação de dados que impliquem a
promoção pessoal do candidato, o que afasta a incidência da norma que veda a propaganda institucional.
O TRE-SP vem se manifestando nesse sentido:
RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA
PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA
DA INICIAL. REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO (ART.
73, VI, B, DA LEI N. 9.504/1997). AFIXAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PLACAS EM OBRAS PÚBLICAS CONTENDO
SLOGAN DA PREFEITURA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO
DA PUBLICIDADE. NÃO HÁ NOMES, SÍMBOLOS E IMAGENS QUE CARACTERIZEM PROMOÇÃO PESSOAL
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO INTERPOSTO POR
ERNANE BILLOTE e WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA. PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA COLIGAÇÃO "SERIEDADE E TRABALHO".
DESPROVIDO. (TRE-SP - RE: 62577 SP, Relator: CLARISSA CAMPOS BERNARDO, Data de Julgamento:
24/01/2013, Data de Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 31/01/2013)
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL VEDADA
por não encontrar tipificação no artigo 73. Inciso VI, "b" , da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito com
resolução do mérito.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
REPRESENTAÇÃO 415-86.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: ELIO JOSÉ LIMA MARTINS, REPRESENTANTE
ADVOGADO: Nestor Joaquim de Gois Barros Júnior - OAB: 10119/SE
REPRESENTADO(A): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL SINTESE, Representada
RESUMO: Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa - PEDIDO DE
CONCESSÃO DE LIMINAR
DESPACHO/DECISÃO:
O candidato a prefeito ELIO JOSÉ LIMA MARTINS ingressou com a presente Representação Eleitoral em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE SINTESE, alegando que o Representado utilizando faixa e outdoor (fls. 14-16) negativamente e com fins eleitorais,
e sem observar o direito à imagem, o nome e a imagem do candidato a prefeito, o então representante.
Requereu, em sede de liminar, a remoção imediata do outdoor presente na Rodovia SE100, que liga a cidade de
Pirambu à Japaratuba, na altura da entrada do povoado bebedouro, sob pena de multa diária. No mérito, requereu
a confirmação da medida liminar.
Este juízo, à fl.18, deferiu a medida liminar no sentido de determinar a retirada do outdoor. O Representado
embora devidamente notificado à fl. 22 deixou transcorreu in albis o prazo de resposta, sujeitando-se aos efeitos
decorrentes da revelia.
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O Ministério Público apresentou parecer às fls. 26-29, opinando pela procedência dos pedidos autorais. Não
havendo preliminares a serem analisadas ou outras provas a serem produzidas vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o breve relato. Decido.
Cuida-se os autos de representação por propaganda irregular sob o fundamento de que o Representado em época
eleitoral utilizou-se de outdoor para promover propaganda negativa do Representante com o intuito de influenciar o
pleito do ano de 2016.
Pois bem. As provas que instruem o feito não deixam dúvidas acerca do ato promovido pelo Sindicato
Representado, em plena campanha eleitoral, reivindicando o pagamento aos professores do município de
Pirambu/SE. O outdoor à fl. 14 descreve "Prefeito Élio Martins não somos palhaços, somos professores. Pague o
que deve ao magistério de Pirambu" .
Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral considera-se ato de propaganda eleitoral a divulgação de
fatos, positivos ou negativos, que levem o eleitor a votar ou não votar em determinada pessoa que esteja na figura
de candidato.
Fixados tais pontos, observa-se que o Outdoor veiculado não passa de uma mera campanha salarial, onde o
Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe cobra do então Prefeito o pagamento devido à categoria de
professores do município.
Verificam-se, em verdade, críticas á administração pública, cuja chefia é exercida pelo autor da presente
representação. Não se identificou da transcrição do escrito qualquer medida ofensiva negativa que configure
propaganda eleitoral negativa.
Há que se reconhecer, portanto, a legitimidade da cobrança realizada pelo sindicato porquanto não há provas de
quaisquer intenções políticas no movimento realizado. Entender-se contrário, ao meu sentir, seria convalidar a
censura o que seria inadmissível no Estado Democrático de Direito.
O TRE-SE vem se manifestando nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA COM CARÁTER NEGATIVO. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 36 DA LEI Nº 9.504/97. PROGRAMA DE TELEVISÃO. VEICULAÇÃO DE MENSAGEM. SINDICATO.
CAMPANHA SALARIAL DE CATEGORIA DE TRABALHADORES. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. CRÍTICA
INERENTE AO JOGO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se considera
propaganda eleitoral conduta consistente em divulgação de campanha salarial de uma categoria de trabalhadores,
onde se cobra do governante de plantão o cumprimento de uma promessa de criação de plano de cargos e
salários. [...] (TRE-SE - Rp: 18378 SE, Relator: GARDÊNIA CARMELO PRADO, Data de Julgamento: 18/07/2014,
Data de Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo 131, Data 24/07/2014, Página 4)
Convém salientar que a liminar fora atendida em todos os termos, não havendo notícia de seu descumprimento
por parte do Representante tampouco do Representado, razão pela qual não há que se falar em aplicação de
multa conforme previsto no §1º do artigo 14 da Resolução n° 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL VEDADA
por não encontrar tipificação no artigo 39. §8º da Lei 9.504/97, extinguindo-se o presente feito com resolução do
mérito e cassando os efeitos da liminar deferida.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
Despacho
REPRESENTAÇÃO 416-71.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PIRAMBU LIVRE PARA TODOS", REPRESENTANTE
ADVOGADO: MANOEL LUIZ DE ANDRADE - OAB: 2.184/SE
REPRESENTADO(A): ELIO JOSÉ LIMA MARTINS, REPRESENTADO
ADVOGADO: Nestor Joaquim de Gois Barros Júnior - OAB: 10119/SE
RESUMO: Eleições - Cargo - Prefeito - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
DESPACHO/DECISÃO:
A COLIGAÇÃO PIRAMBU LIVRE PARA TODOS (PMDB, PT DO B, PROS, PT, REDE SUSTENTABILIDADE,
SOLIDARIEDADE, PRP, PDT,PSB,PSD,PPS PC DO B), ingressou com a presente Representação Eleitoral por
Conduta Tendente a Afetar a Igualdade de Oportunidades entre Candidatos em face de ELIO JOSÉ LIMA
MARTINS, alegando que o acordo homologado (fls.1-4) pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Sergipe, entre a AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP com o Município de Pirambu, em que o
Representado era gestor à época e então candidato, tendeu a afetar as eleições democráticas realizadas no ano
de 2016.
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Requereu, em caráter liminar, que o Representado se abstivesse de utilizar os valores recebidos e/ou que tenham
a receber referente ao acordo formalizado com a ANP ou apenas utiliza-lo sob o crivo do juízo mediante alvará
judicial. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e a condenação do Representado nos termos da
legislação eleitoral.
Este juízo, às fls.18-21, deferiu em parte a medida liminar no sentido de determinar a transferência dos valores
recebidos pelo município de Pirambu no acordo homologado pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal e/ou os valores
recebidos a título de royalties fossem depositados na conta vinculada a este juízo, sob o fundamento de violação
ao artigo 73, inciso VI, da Lei n° 9.504/97.
O Representado apresentou a sua contestação (fls. 30-45) alegando, preambularmente, a incompetência da
justiça eleitoral para o julgamento do caso, bem como a ausência da sua legitimidade para integrar ao polo passivo
da ação, ao tempo que controverteu os fatos alegados na inicial.
O Representante se manifestou aos termos da contestação (fls. 67-75) reiterando apenas as alegações iniciais e
rebatendo as preliminares suscitadas na defesa.
Às fls 80-81 informação sobre a decisão oriunda do Tribunal Regional Eleitoral da lavra do Desembargador Osorio
de Araujo Ramos Filho no sentido de sustar os efeitos da medida liminar concedida por este juízo.
O Ministério Público se manifestou à fl. 85 requerendo a juntada da decisão do mandado de segurança impetrado
junto ao TRE. Também requereu a notificação da parte Promovida para comprovar a não utilização dos recursos
da ANP com fins eleitorais.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Analisando os autos, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral em sede de Suspensão de
Segurança impetrado pelo Município de Pirambu fora juntado aos autos às fls. 80-81, oportunidade em que
informa a decisão monocrática com resolução do mérito que deferiu a suspensão da medida liminar no Processo
n° 0000289-69.2016.6.25.0000.
Quanto ao requerimento de intimação do Representado para a comprovação da não utilização dos recursos
oriundos da ANP com fins eleitorais, indefiro-o uma vez que no Estado de Direito em que vivemos é direito do
acusado de não produzir provas contra si mesmo, conforme consagrado no artigo 5º, LXIII da Constituição
Federal. Cabe, então, aos acusadores o ônus de provar as alegações trazidas a inicial que demonstram condutas
vedadas pela lei.
Ademais, no caso dos autos, a causa de pedir e o pedido tem fundamento no artigo 73, VI, da Lei n° 9.504/97 que,
em tese, proibiria o recebimento da verba de royalties provenientes do acordo judicial homologado em juízo.
Portanto, não há elemento acusatório no sentido da utilização dos recursos dali provenientes com o intuito
eleitoral.
Dessa forma, por força do princípio processual da congruência ou adstrição este juízo não pode extrapolar os
limites da lide que estão contornados na petição inicial, sob pena de violação do contraditório e a própria
legitimidade da decisão judicial a ser proferida. Não subsiste, portanto, o requerimento de intimação do
Representado para comprovar a não utilização dos recursos para fins eleitorais.
Ultrapassado este ponto, examino que o caso dos autos está apto a julgamento por inexistir outras provas a serem
produzidas além dos documentos já trazidos aos autos, motivo pelo qual anuncio o julgamento antecipado da lide
nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
Dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer final. Após, tornem conclusos os autos para
Sentença.
Intimem-se.
Japaratuba, 30 de janeiro de 2018.
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO
JUÍZA DE DIREITO
12ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO 7.509/2017
Autor: Minist io P lico do Estado de Sergipe
Denunciados: Edilma Rodrigues de Almeida e Josenilton Rodrigues de Jesus.
O Minist io P lico do Estado de Sergipe, no uso de suas atribui es, ofertou denuncia, sem apresenta o
justificada de proposta de suspens condicional do processo, contra Edilma Rodrigues de Almeida e Josenilton
Rodrigues de Jesus, ambos qualificados nos autos sob a acusa o de que no dia 02 de outubro de 2016, dia de
elei o Municipal, por volta das 11:15, divulgaram propaganda pol ica em desacordo cm a legisla o eleitoral,
enquadrando seus atos no art.39, par rafo 5, III da lei 9.504/97.
Recebida a den cia em 23/05/2017, foram os denunciados citados, tendo apresentado resposta. Promovidos os
atos instrut ios e apresentadas as alega es finais, o Minist io P lico pugnou pela absolvi o dos requeridos por
falta de provas do evento il ito, acompanhando a defesa os seus termos.
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o relat io. Decido.
Consoante se v dos autos, n obstante haja ind ios da pr ica delitiva, n h como esta julgadora imputar aos
r s a pena correlata em raz da inexist cia de provas.
A ica prova produzida em ju o n foi clara, de modo a garantir a pr ica alegada na exordial pelos denunciados.
A testemunha quando ouvida, o policial federal que realizou a apreens dos materiais de propaganda, n se
recordava dos fatos.
A r Dilma, embora encontrada com referido material, n pode ser enquadrada na conduta de divulgar
propaganda de candidatos, pois o material estava guardado em seu carro e at ent , n distribu o.
Tanto assim, que o autor desta a o, n convencido dos seus termos pugnou pela absolvi o dos requeridos.
Desta forma, sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para ABSOLVER Edilma Rodrigues de
Almeida e Josenilton Rodrigues de Jesus do delito a previsto no art. 39, par rafo 5, III da lei 9.504/97, por falta de
provas nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
P.R.I.
Lagarto, 30 de janeiro de 2018.
Carolina Valadares Bitencourt
15ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 411-83.2016.6.25.0032
INTERESSADO: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): ANÍBAL JOSÉ LEITE DA SILVA MONTEIRO (OAB/SE 5165)
Processo 411-83.2016.6.25.0032
Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos.
Cumpra-se a parte final da decisão proferida, lançando-se no sistema próprio a informação acerca da rejeição das
contas.
Neópolis, 05 de janeiro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 436-96.2016.6.25.0032
INTERESSADO: DIREÇÃO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC DE ILHA DAS FLORES/SE
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173/SE)
Processo nº 436-96.2016.6.25.0015
Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos, atualizando-se os registros do sistema, observando-se a
decisão do Egrégio TRE/SE.
Neópolis, 05 de janeiro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
Despacho
REPRESENTAÇÃO 339-96.2016.6.25.0032
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): CHRISTIANO ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE E ELENI FERREIRA LISBOA
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
Processo 339-96.2016.6.25.0032
Intime-se a Defesa para que apresente o endereço das testemunhas CLESIO PEREIRA e MARIZA DA SILVA.
Prazo: 48hs00min.
Com os referidos endereços, intimem-se as testemunhas MARIA CELY ROCHA, CLESIO PEREIRA e MARIZA
SILVA, bem como as partes, os advogados e o Ministério Público Eleitoral para remarcação da audiência para 21
de fevereiro de 2018 às 12hs00min.
I.
Neópolis, 06 de fevereiro de 2018.
DRA. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
Edital
EDITAL 007/2018 - LOTE 002/2018 - RAES DEFERIDOS
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Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc…
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral, entre os dias 16/01/2018 e 06/02/2018, 245 (duzentos e quarenta e cinco) REQUERIMENTOS
DE ALISTAMENTO, REVISÃO, TRANSFERÊNCIA E SEGUNDA VIA ELEITORAIS (Lote 0002/2018), conforme
relações em anexo, fazendo saber ainda que o prazo para recurso/impugnação é de 05 (cinco) dias no caso de
indeferimento e de 10 (dez) dias na hipótese de deferimento, de acordo com os arts. 17, § 1º e 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21.538/03.
SANTANA DO SÃO FRANCISCO, começando pelo(a) eleitor(a) Edivania Vieira Silva e terminando pelo(a)
eleitor(a) Milena Bento da Silva.
BREJO GRANDE, começando pelo(a) eleitor(a) Abraao dos Santos e terminando pelo(a) eleitor(a) Zenaide
Machado.
ILHA DAS FLORES, começando pelo(a) eleitor(a) Aíres Pereira da Silva e terminando pelo(a) eleitor(a) Jose
Antonio Tavares de Souza.
NEÓPOLIS, começando pelo(a) eleitor(a) Adrian dos Santos e terminando pelo(a) eleitor(a) Valdirene Santos
Ferreira.
PACATUBA, começando pelo(a) eleitor(a) Adenilson Neres dos Santos Filho e terminando pelo(a) eleitor(a)
Zenaide dos Santos.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de
Neópolis/SE, em 07 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira, Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 003/201
O Exm.º Sr. GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, Juiz Eleitoral Substituto da 18ª Zona do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram
DEFERIDOS por este Juízo Eleitoral 19 (Dezenove) REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA – Lote 0002/2018, conforme relações em anexo, fazendo saber, ainda, que o prazo
para recurso/impugnação dos mesmos é de 05 (cinco) dias no caso de indeferimento e de 10 (dez) dias na
hipótese de deferimento, contados da publicação deste expediente, de acordo com os art. 17, § 1º e 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21.538/03. MONTE ALEGRE DE SERGIPE, começando pelo(a) eleitor(a) CAMILA SILVA LIMA
e terminando por THAIS ESTEFANY MARTINS DA CONCEIÇÃO. PORTO DA FOLHA, começando pelo(a)
eleitor(a) ANDERSON CAMPOS DE SANTANA e terminando por RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE. Para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, manda expedir o
presente edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha/SE em 02
de Fevereiro de 2018. Eu, Romário Gomes Santos Chefe de Cartório, digitei e conferi. GLAUBER DANTAS
REBOUÇAS, Juiz Eleitoral Substituto – 18ª Zona
EDITAL 004/2018
O Exm.º Sr. GLAUBER DANTAS REBOUÇAS, Juiz Eleitoral Substituto da 18ª Zona do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram
DEFERIDOS por este Juízo Eleitoral 40 (Quarenta) REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA – Lote 0003/2018, conforme relações em anexo, fazendo saber, ainda, que o prazo
para recurso/impugnação dos mesmos é de 05 (cinco) dias no caso de indeferimento e de 10 (dez) dias na
hipótese de deferimento, contados da publicação deste expediente, de acordo com os art. 17, § 1º e 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21.538/03. MONTE ALEGRE DE SERGIPE, começando pelo(a) eleitor(a) BRUNO DOS
SANTOS e terminando por WAGNER ALVES DE OLIVEIRA FILHO. PORTO DA FOLHA, começando pelo(a)
eleitor(a) ADRIANO SANTOS SOARES e terminando por WEDSON DAVI SEBRÃO DA SILVA. Para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, manda expedir o presente
edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha/SE em 06 de
Fevereiro de 2018. Eu, Romário Gomes Santos, Chefe de Cartório, digitei e conferi. GLAUBER DANTAS
REBOUÇAS, Juiz Eleitoral Substituto – 18ª Zona
19ª Zona Eleitoral
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Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 46-16.2017.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior - OAB: 3506/SE
ADVOGADO: Ana Cristina Viana Silveira - OAB: 3543/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
Processo: Prestação de Contas nº 46-16.2017.6.25.0025
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício 2016, do Diretório Municipal do Partido Popular
Socialista – PPS em Amparo do São Francisco/SE, o qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos (fls. 10), após devidamente notificado pelo Cartório Eleitoral.
Publicado o competente edital às fls. 12, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o prazo de
impugnação transcorreu sem qualquer manifestação (fls. 12 v.).
Às fls. 16, o Cartório Eleitoral certificou que, alusivo ao ano de 2016: (i) não há registro de repasse(s), por outros
diretórios, de verbas do Fundo Partidário ou de outros recursos à presente direção partidária municipal; (ii) em
consulta ao relatório "Recibos de doação de partidos emitidos no exercício financeiro de 2016", fornecido pela
Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – ASEPA, da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, verificou-se não constar qualquer registro de emissão de recibo de doação por órgão de direção partidária do
Município de Propriá/SE; (iii) não foram encontrados extratos bancários eletrônicos encaminhados por instituições
financeiras.
Às fls. 17, emitida informação pelo Cartório Eleitoral opinando pela aprovação das contas, ante a comprovada
inexistência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Em contato com os autos, o membro do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls.
19).
É o relatório. Decido.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165/2015).
Faculta-se, porém, aos órgãos de direção municipal, a partir da redação do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95, na
hipótese de não movimentação de recursos financeiros ou de não haver arrecadado bens estimáveis em dinheiro,
apresentar uma mera declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro
correspondente, caso dos autos, em substituição aos documentos contábeis.
Pelo exame dos autos, verifica-se que todas as formalidades cartorárias exigidas no art. 45 e incisos da Resolução
TSE nº 23.464/2015 foram devidamente cumpridas, não havendo indícios de irregularidades ou de movimentação
de recursos de qualquer natureza.
Ressalva-se, apenas, a intempestividade da declaração apresentada pela agremiação partidária, tendo em vista
que o prazo final para apresentação das contas do exercício de 2016 ocorreu em 2.5.2017, impropriedade formal,
porém, que não compromete a aprovação das respectivas contas.
Ante o acima exposto, com fulcro no art. 45, VIII, alínea "a", e no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Popular
Socialista – PPS em Amparo do São Francisco/SE, referente ao exercício financeiro de 2016, considerando, para
todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, com a ressalva acima apontada.
P. R. I.
Cientifique-se o Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se o resultado do julgamento da prestação de contas no SICO e arquive-se.
Propriá/SE, 06 de fevereiro de 2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).

PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-43.2017.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - PROPRIÁ
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT ( DIRETORIO MUNICIPAL DE PROPRIÁ-SE)
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ADVOGADO: Felipe de Souza Silva - OAB: 5771/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016.
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Diretório
Municipal de Propriá/SE) referentes ao exercício financeiro de 2016, apresentada em 23.10.2017 e registrada sob
o protocolo nº 9.585/2017 (fls. 24/84).
Às fls. 85, o Cartório Eleitoral publicou edital do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do
Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 86, expedido ofício ao Ministério Público Eleitoral encaminhando cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração de Resultado do Exercício da agremiação partidária.
Às fls. 88, publicado edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para
sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 88 v.).
Às fls. 89/90, consta relatório de exame de prestação de contas, juntado pelo Cartório Eleitoral, que concluiu pela
desnecessidade de quaisquer diligências complementares.
Às fls. 91, o Cartório Eleitoral proferiu seu parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas, face a intempestividade de sua apresentação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, às fls. 92, pela aprovação das contas, com as
ressalvas apontadas no parecer técnico conclusivo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Pois bem. Extrai-se dos autos apenas a falha concernente à intempestividade da apresentação das contas,
conforme informações contidas no parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Não obstante, em que pese a ocorrência da irregularidade apontada, impende destacar que os "erros formais ou
materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas" , ex vi do disposto no art. 37, § 12, da Lei
nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.165/2015).
Ademais, sobreleva ressaltar, por oportuno, que inexiste notícia de recebimento de recursos provenientes do
Fundo Partidário, referente ao exercício financeiro de 2014, dinheiro público cuja aplicação exigiria rígida
fiscalização. De igual modo, não há nenhum indício de que a Agremiação Partidária possa ter recebido recursos
de fontes vedadas (art. 31, Lei n. 9.096/95).
Ante o exposto, julgo APROVADAS, com a ressalva acima apontada, a prestação de contas apresentada pelo
Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em Propriá/SE, referente ao exercício financeiro
de 2016, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, porquanto verificadas apenas
impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
P. R. I.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Partidárias (SICO) e arquive-se.
Propriá/SE, 06 de fevereiro de 2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 18-78.2017.6.25.0015
ORIGEM: SERGIPE - JAPOATÃ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
DR. GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
INTERESSADO(A): AVANTE(COMISSÃO PROVISÓRIA EM JAPOATÃ/SE)
ADVOGADO: Maria Elziard Rollemberg Mendonça - OAB: 7183/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18-78.2017.6.25.0015
SENTENÇA
Vistos etc.
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Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO AVANTE (antigo Partido Trabalhista do
Brasil - PTdoB) (Diretório Municipal em Japoatã/SE) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentadas em
24.8.2016 e registradas sob o protocolo nº 19.911/2016 (fls. 02/340) no âmbito da 15ª Zona Eleitoral.
Às fls. 37, o Cartório Eleitoral certificou a publicação, por meio de edital, do Balanço Patrimonial e da
Demonstração de Resultado do Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 38, certificada a publicação de edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e
fixando prazo para sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 39).
Às fls. 40, consta ato ordinatório do Cartório Eleitoral intimando o partido interessado para apresentar documentos
ausentes da prestação de contas.
Intimado por edital, o partido em tela deixou transcorrer o prazo sem apresentar os documentos faltantes (fls. 44).
Com o Rezoneamento Eleitoral, realizado por meio da Resolução TRE-SE n.º 130/2017, o Juízo da 15ª ZE
declinou da competência do presente feito, remetendo-o, então, a este Juízo.
Às fls. 49/50, consta relatório dos exames efetuados na prestação de contas pela Unidade Técnica desta 19ª ZE,
que concluiu pela necessidade de esclarecimento e apresentação de documentos complementares, intimando a
agremiação partidária a sanar as falhas em 20 (vinte) dias (fls. 53).
Às fls. 55/56, o Cartório Eleitoral proferiu seu parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas.
Instado a se manifestar, às fls. 57, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, com as
ressalvas apontadas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Extrai-se dos autos falhas e omissões não supridas pelo prestador, verificadas pelo Parecer Técnico Conclusivo, a
exemplo da intempestividade da apresentação das contas e da ausência de apresentação da relação de contas
bancárias abertas e de extratos bancários consolidados e definitivos.
Não obstante, em que pese a ocorrência das irregularidades apontadas, impende destacar que os "erros formais
ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e
a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas" , ex vi do disposto no art. 37, § 12, da Lei
nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.165/2015).
Ademais, sobreleva ressaltar, por oportuno, que inexiste notícia de recebimento de recursos provenientes do
Fundo Partidário, referente ao exercício financeiro de 2014, dinheiro público cuja aplicação exigiria rígida
fiscalização. De igual modo, não há nenhum indício de que a Agremiação Partidária possa ter recebido recursos
de fontes vedadas (art. 31, Lei n. 9.096/95). Outrossim, não há registros de movimentação bancária do referido
órgão partidário, conforme atesta o relatório do Portal SPCA juntado às fls. 56 dos autos.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, com as ressalvas acima apontadas, as contas apresentadas pelo Diretório
Municipal do PARTIDO AVANTE (antigo PTdoB) em Japoatã/SE, referentes ao exercício financeiro de 2014, com
fulcro no art. 27, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004, porquanto constatadas apenas falhas que, examinadas em
conjunto, não comprometem a regularidade das contas.
P. R. I.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO) e arquive-se.
Propriá/SE, 06 de fevereiro de 2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
21ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-07.2017.6.25.0021 – ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO(A)(S): Direção Municipal/Comissão Provisória – PPS de São Cristóvão/SE
ADVOGADO: Antonio Fernando Pinheiro Noronha Junior – OAB – 3506/SE
Ana Cristina Silveira - OAB – 3543/SE
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado como consequência do inadimplemento da prestação de contas da
campanha eleitoral da Direção Municipal/Comissão Provisória – PPS de São Cristóvão/SE, referente ao pleito
municipal 2016, o qual seguiu o rito do art.45, § 4º da Res. TSE 23.463/2015.
Notificado para suprir a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de serem julgadas não
prestadas as contas e aplicadas as sanções cabíveis, a referida direção partidária deixou transcorrer in albis o
prazo determinado, conforme certidão de fls. 07.
Com vistas dos autos, o Parquet manifestou-se pela não prestação das contas.
É o Relatório.
Fundamento e decido.
A obrigatoriedade de prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.463/2015) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Extrai-se dos autos que a Direção Municipal/Comissão Provisória – PPS de São Cristóvão/SE, contrariando os
mandamentos obrigatórios contidos nos artigos 41 e 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, permaneceu omissa
quanto à entrega da Prestação de Contas das Eleições 2016.
Assim, acompanhando o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 68, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral da
Direção Municipal/Comissão Provisória – PPS de São Cristóvão/SE, no pleito municipal 2016, aplicando-lhe, por
conseguinte, a penalidade prevista no art. 73, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, qual seja, a perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário enquanto permanecer a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se a representante do Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrar esta decisão no sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias). Após, ao arquivo.
São Cristóvão/SE, 05 de fevereiro de 2018.
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral
21ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 55-87.2017.6.25.0021 – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADO(A)(S):PV- PARTIDO VERDE
BRASILEIRO– DIRETÓRIO MUNICIPAL – SÃO CRISTÓVÃO
ADVOGADO: Lucas Danilo Fontes dos Santos – OAB -9355/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Diretório Municipal do
PARTIDO VERDE - São Cristóvão/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
- TSE nº 23.464/2015.
Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 04/10/2017, e certidão do Cartório Eleitoral, registrando não ter
havido apresentação de impugnação no prazo estipulado no edital, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário
dos órgão diretivos nacionais e estaduais às respectivas direções municipais.
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
§ 4º - Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não movimentou recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise, verificou-se também que a presente prestação de
contas foi apresentada de forma extemporânea.
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Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" e art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.464/2015,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, em face da apresentação extemporânea, as
respectivas contas do Diretório Municipal do PV - São Cristóvão/SE, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas(SICO). Após, ao arquivo.
São Cristóvão/SE, 05 de fevereiro de 2018.
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral
21ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-03.2017.6.25.0021 – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADO(A)(S):PMDB- PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO– DIRETÓRIO
MUNICIPAL – SÃO CRISTÓVÃO
ADVOGADO: Fabio Ferreira Alves – OAB:5671/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Diretório Municipal do
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB - São Cristóvão/SE, objetivando a
aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2016.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
- TSE nº 23.464/2015.
Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 04/10/2017, e certidão do Cartório Eleitoral, registrando não ter
havido apresentação de impugnação no prazo estipulado no edital, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário
dos órgão diretivos nacionais e estaduais às respectivas direções municipais.
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
§ 4º - Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não movimentou recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise, verificou-se também que a presente prestação de
contas foi apresentada de forma extemporânea.
Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" e art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.464/2015,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, COM RESSALVAS, em face da apresentação extemporânea, as
respectivas contas do Diretório Municipal do PMDB - São Cristóvão/SE, referentes ao exercício financeiro de
2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas(SICO). Após, ao arquivo.
São Cristóvão/SE, 05 de fevereiro de 2018.
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral
21ª Zona
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 51-50.2017.6.25.0021 - ATO ORDINATÓRIO
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INTERESSADO(A)(S): DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PTC – NO MUNICÍPIO
DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ADVOGADO: José Renato de Carvalho – OAB:9069/SE
Com fundamento na Portaria 01/2016-10ª ZE/SE e art.59, §3º da Resolução TSE 23.463/2016, o Cartório Eleitoral
intima A DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PTC – NO MUNICÍPIO DE SÃO
CRISTÓVÃO/SE, através de seus representantes legais, para manifestar-se no prazo de 3 (tês) dias, sobre a(s)
impropriedades/irregularidades relacionadas no procedimento técnico de exame (PTE) anexado ao SADP,
disponível em seu inteiro teor no sítio do TRE-SE ( www.tre-se.jus.br através do serviço – Consulta - processos
físicos ou http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push)
(...)
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2. 1 Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas, bem como não houve indicação das informações
referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao exame.
Providência: O prestador deve juntar os extratos bancários de todo período eleitoral, bem como documentos
comprobatórios que julgar necessário. (...)
São Cristóvão, 06 de fevereiro de 2018.
Antonio Sérgio Santos de Andrade
Chefe de Cartório Eleitoral
21ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS19-45.2017.6.25.0021 - ATO ORDINATÓRIO
INTERESSADO(A)(S): DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PSB – NO MUNICÍPIO
DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ADVOGADO: Wesley Araujo Cardoso – OAB:5509/SE
ADVOGADO: Rogerio Carvalho Raimundo – OAB:4046/SE
Com fundamento na Portaria 01/2016-10ª ZE/SE e art.59, §3º da Resolução TSE 23.463/2016, o Cartório Eleitoral
intima A DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PSB – NO MUNICÍPIO DE SÃO
CRISTÓVÃO/SE, através de seus representantes legais, para manifestar-se no prazo de 3 (tês) dias, sobre a(s)
impropriedades/irregularidades relacionadas no procedimento técnico de exame (PTE) anexado ao SADP,
disponível em seu inteiro teor no sítio do TRE-SE ( www.tre-se.jus.br através do serviço – Consulta - processos
físicos ou http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push)
(...)
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2. 1 Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas, bem como não houve indicação das informações
referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao exame.
Providência: O prestador deve juntar os extratos bancários de todo período eleitoral, bem como documentos
comprobatórios que julgar necessário. (...)
São Cristóvão, 06 de fevereiro de 2018.
Antonio Sérgio Santos de Andrade
Chefe de Cartório Eleitoral
21ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-67.2017.6.25.0021 - ATO ORDINATÓRIO
INTERESSADO(A)(S): DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PSD – NO MUNICÍPIO
DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Junior – OAB:2525/SE
Com fundamento na Portaria 01/2016-10ª ZE/SE e art.59, §3º da Resolução TSE 23.463/2016, o Cartório Eleitoral
intima A DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PSD – NO MUNICÍPIO DE SÃO
CRISTÓVÃO/SE, através de seus representantes legais, para manifestar-se no prazo de 3 (tês) dias, sobre a(s)
impropriedades/irregularidades relacionadas no procedimento técnico de exame (PTE) anexado ao SADP,
disponível em seu inteiro teor no sítio do TRE-SE ( www.tre-se.jus.br através do serviço – Consulta - processos
físicos ou http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push)
(...)
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2. 1 Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas, bem como não houve indicação das informações
referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao exame.
Providência: O prestador deve juntar os extratos bancários de todo período eleitoral, bem como documentos
comprobatórios que julgar necessário. (...)
São Cristóvão, 06 de fevereiro de 2018.
Antonio Sérgio Santos de Andrade
Chefe de Cartório Eleitoral
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21ª Zona
27ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 50-81.2016.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXMA. SRA. ELBE MARIA FRANCO DO PRADO CARVALHO
INTERESSADO(A): PARTIDO PATRIA LIVRE - PPL - COMISSÃO PROVISÓRIA, CNPJ 15.298.802/0001-05
INTERESSADO(A): ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): KLECIUS LUDUVICE RODRIGUES, TESOUREIRO
ADVOGADO: Wellington de Arruda Viana - OAB: 9642/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas
- De Exercício Financeiro - 2015
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO PÁTRIA LIVRE PPL (Comissão Provisória Municipal em Aracaju/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da
Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls.
10 e 13).
Não há registro de extrato bancário no sistema SPCA WEB em nome do órgão partidário no período de
01/01/2015 a 31/12/2015, conforme certificado às fls. 13.
Consta certidão informando que o partido interessado não recebeu recursos financeiros e/ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício de 2015.
O setor técnico manifestou-se pela desaprovação da prestação de contas por entender ser imprescindível a
apresentação de extratos bancários pelo partido bem como por ter considerado irregular o instrumento
procuratório juntado (fls. 20/21).
O Ministério Público acompanhou o parecer técnico (fls. 24).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais, vejamos:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte....
§ 4º Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido."
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.464/2015, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
"Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados."
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2015,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a" , da Resolução/TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL (Comissão Provisória Municipal
em Aracaju/SE), considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Aracaju, 02 de fevereiro de 2018.
Hélio de Figueiredo Mesquita Neto
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Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
28ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 48-74.2017.6.25.0028
ORIGEM: CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE - SD (Comissão Provisória de Canindé de São Francisco/SE)
INTERESSADO(A): JOSE WILTON DE SOUZA VALENÇA (Presidente)
INTERESSADO(A): CLEUDICE MARIA CONCEIÇÃO (Tesoureiro)
ADVOGADO: Danilo Henrique de Oliveira Lima - OAB: 8098/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos.
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
R.H.
Tendo em vista a determinação exarada na Sentença de fls. 34/35, bem como o ofício nº 002/2018, protocolo nº
206/2018, encaminhado pelo Diretório Regional do Partido Solidariedade em Sergipe, intime-se a Comissão
Provisória do Partido Solidariedade no município de Canindé de São Francisco/SE e seus responsáveis para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetivarem o recolhimento da quantia de R$1.324,65 (um mil trezentos e vinte e quatro
reais e sessenta e cinco centavos), via GRU, ao Tesouro Nacional.
Ressalte-se que o não recolhimento do valor supramencionado ao Tesouro Nacional acarretará a inscrição da
dívida no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), conforme determina
o art. 60, I, "b" , da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Canindé de São Francisco/SE, 06 de fevereiro de 2018.
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA
Juiz Eleitoral da 28ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 60-88.2017.6.25.0028
ORIGEM: POÇO REDONDO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE - SD (Diretório de Poço Redondo/SE)
INTERESSADO(A): ISMAR RODRIGUES ROSA (Presidente)
INTERESSADO(A): PERICLES RODRIGUES DE SOUZA (Tesoureiro)
ADVOGADO: MANOEL MOREIRA DE SOUZA - OAB: 9583/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
R.H.
Intime-se as partes para alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias, conforme estabelece o art. 40 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Após, voltem-me conclusos para Sentença.
Canindé de São Francisco/SE, 07 de fevereiro de 2018.
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA
Juiz Eleitoral da 28ª Zona
Edital
EDITAL 003/2018 (3 DIAS)
O Doutor PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA, Juiz da 28º Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais etc,
FAZ SABER a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, a
Comissão Provisória do partido político abaixo listado prestou contas referente ao exercício 2016, mediante a
apresentação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. Dito isso, faculta-se a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente, oferecer impugnação
mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira e/ou de bens estimáveis no período.
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RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE
TESOUREIRO
MARIZE DE SOUZA
JOSÉ MARCOS DA
FRANCELINO
SILVA MOREIRA

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume,
bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta Cidade de Canindé
de São Francisco, Estado de Sergipe, aos seis dias do mês de fevereiro de 2018. Eu, ______________(Jan
Henrique Santos Ferraz), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que vai subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA
Juiz Eleitoral da 28ª Zona/SE
29ª Zona Eleitoral
Despacho
PETIÇÃO 1-63.2018.6.25.0029 - CLASSE 16
R. hoje.
Considerando a manifestação da Presentante do Ministério Público Eleitoral, à fl. 77 dos autos, designo o dia
21/03/2018, às 11h30, para realização de audiência preliminar, devendo o ato processual ocorrer no Fórum João
Sobral Garcez Sobrinho, situado na Av. Aroaldo Chagas, s/n, Carira/SE.
Intimem-se os(as) Noticiados(as) INGRIDY STEFANY RODRIGUES DA SILVA e LUCAS RODRIGUES ALMEIDA,
a fim de comparecerem à audiência, ora designada, acompanhados de advogado.
Autue-se o presente feito na classe processual PETIÇÃO.
Certifique-se a existência, ou não, de outros processos criminais em que figurem os(as) Noticiados(as), em
andamento e/ou julgados, neste e/ou em outros Juízos, informando se fá foram beneficiados com medidas
alternativas nos últimos 05 (cinco) anos.
Carira/SE, 11 de Janeiro de 2018.
EDNO ALDO RIBEIRO DE SANTANA
Juiz Substituto da 29ª Zona Eleitoral
PETIÇÃO 1-63.2018.6.25.0029 -CLASSE 16
R. hoje.
Considerando a cota ministerial, à fl. 87 dos autos, defiro o pedido do Parquet Eleitoral e determino a expedição de
Carta Precatória ao Juízo da 2ª Zona Eleitoral, com a finalidade de realizar audiência preliminar para oferecimento
de proposta de transação penal a LUCAS RODRIGUES ALMEIDA.
Carira/SE, 07 de fevereiro de 2018.
DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDÍVIA
Juíza Eleitoral, em substituição, da 29ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 247-30.2016.6.25.0029
Investigante: Ministério Público Eleitoral
Investigado: Diogo Menezes Machado
Advogados: Bel. Walla Viana Fontes – OAB 8375/SE
Bel. Danilo Matos Cavalcante de Souza – OAB 737-A
O Cartório da 29ª Zona Eleitoral (Carira/SE) INTIMA o Senhor DIOGO MENEZES MACHADO, nas pessoas de
seus advogados, Danilo Matos Cavalcante de Souza – OAB 737-A e Walla Viana Fontes – OAB/SE 8.375, a fim
de comparecerem à audiência, designada pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE para o dia
14/03/2018, às 09 horas, a ser realizada na sede do Cartório Eleitoral da 119ª ZE/CE, localizada na Rua
Interventor Erivano Cruz, 75 – Centro – Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.010-010, com a finalidade de ser ouvida a
testemunha DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS, nos autos da Carta Precatória nº 10/2017-29ª ZE/SE, originária da
AIJE nº 247-30.2016.6.25.0029 – 29ª ZE/SE.
Carira/SE, 07 de fevereiro de 2018.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
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34ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 682-86.2016.6.25.0034 (PROTOCOLO Nº: 36.215/2016)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE – NOSSA SENHORA DO SOCORRO – 34ª ZONA ELEITORAL
JUIZ(A): PAULO CÉSAR CAVALCANTE MACÊDO
INTERESSADO(S): CLAUDISSON LUIZ DE MORAIS MENEZES
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se Prestação de Contas da campanha eleitoral de Claudisson Luiz de Morais Menezes, referente ao pleito
municipal de 2016, em cumprimento ao disposto no art. 28 § 2º da Lei nº 9.504/1997, c/c art. 41, I, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
Informação nº 166/2016, do Cartório Eleitoral, comunicou à autoridade superior a ausência de apresentação de
contas pelo(a) candidato(a) em epígrafe, razão pela qual o Juiz Eleitoral determinou a sua notificação nos termos
do art. 45, §4º, I, da Res. TSE nº 23.463/2015.
O(a) candidato(a) cumpriu a determinação judicial e apresentou as contas tempestivamente, antes do
cumprimento do Mandado de Notificação. Entretanto, não juntou todas as peças e documentos obrigatórios que
devem integrar a prestação de contas, conforme previsto no art. 59 da referida Resolução.
Parecer Técnico Conclusivo, emitido pela unidade técnica de análise (fl. 20-20v), revelou que o(a) candidato(a)
apresentou as contas tempestivamente. Também se observa, no documento em questão, que o candidato não
atendeu à diligência da Justiça Eleitoral (fls. 16-17) para prestar esclarecimentos e/ou sanar as falhas apontadas
no Relatório “Procedimentos Técnicos de Exame” (fls. 14-15), restando caracterizadas algumas falhas que
comprometem a sua regularidade, opinando o(a) analista técnico(a) pela não prestação das contas em julgamento.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl. 22) pugnando “que seja reconhecida e
declarada as contas como não prestadas.”
É o relatório.
Decido.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e, desta obrigação, nenhum candidato pode se eximir sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.463/2015) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
À luz do que há nos autos, conforme constatado pela análise técnica, não foram atendidas as exigências
constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.463/2015, pois não obstante ter sido intimado, o candidato
permaneceu inerte ao chamamento da Justiça Eleitoral e as falhas constatadas comprometem a regularidade das
contas, pois dizem respeito à falta de esclarecimento sobre recursos próprios doados e das doações recebidas de
forma distinta da prevista na Resolução em tela, bem como, à ausência do profissional habilitado em advocacia, e,
à omissão na apresentação de extrato bancário.
Considera-se, portanto, cumprida a ressalva do parágrafo único, art. 66 da Resolução em comento, pois foi dada
oportunidade de manifestação ao candidato, intimado que foi de todas as irregularidades verificadas.
O Parquet manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, sendo este o entendimento deste juízo,
pois, além da ausência da representação por advogado, o prestador de contas também não comprovou a sua
capacidade postulatória, visto tratar-se de feito jurisdicional, conforme disciplinado pelo §6º da Lei nº 9.096/95, in
verbis: “O exame da prestação de contas [...] tem caráter jurisdicional” (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.906/94);
também se considera irregularidade a omissão do candidato (art. 68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/15).
Neste diapasão, o art. Art. 4º, caput, da já referida Lei 8.906/94 determina que “são nulos os atos privativos de
advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.”
Entendimento consubstanciado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do “Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral AgR-REspe 47642 BA (TSE)”, publicado em 30/09/2014:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. A Lei nº 12.034 /2009, ao incluir os §§ 5º , 6º e 7º no art.
30 da Lei nº 9.504 /97, conferiu caráter jurisdicional aos processos de prestação de contas. 2. O recurso eleitoral
foi interposto pelo próprio agravante, que não demonstrou capacidade postulatória. Nos termos do art. 4º , caput,
da Lei nº 8.906 /94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos
Advogados do Brasil. [grifei] 3. Agravo regimental desprovido.
Entendendo, o Tribunal Superior, pelo desprovimento do Agravo Regimental pretendido.
Quanto à falta de esclarecimento sobre doações recebidas por pessoas físicas desempregadas, em desacordo
com os §§ 1º, 2ºe 3º, art. 18, da Resolução em tela, transcritos abaixo:
Art. 18[…]
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§1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação.
[...]
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional,
na forma prevista no caput do art. 26.
A doação verificada nesta prestação de contas (R$ 1.500,00) excede o valor limite acima estabelecido e foi
realizada mediante “depósito em dinheiro”, e não através de transferência eletrônica, conforme o preceito o § 1º
supra citado. Também se observa a ausência de comprovação do estabelecido no § 3º, pois o candidato não
atendeu à diligência do Cartório Eleitoral, impossibilitando verificar a restituição do valor ou mesmo o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.
A situação também fere o disposto no art. 41, § 6º, da já citada Resolução do TSE, nº 23.463/15, in verbis:
Art. 41. […]
§ 6º É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas.
Portanto, resta caracterizado o que preconiza o art. 68, IV, b da Res. TSE nº 23.463/2015:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
[…]
IV – pela não prestação, quando [...]
[…]
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de
atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros.
Concluo, portanto, com o convencimento baseado exclusivamente na documentação analisada nesta assentada,
sem descartar análise futura em razão de fatos/documentos que venham a ser levantados posteriormente, pela
não prestação das contas.
Assim sento, com fulcro no art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo não prestadas as contas
referentes à campanha eleitoral de Claudisson Luiz de Morais Menezes, candidato(a) ao cargo de vereador(a) no
pleito municipal 2016, no Município de Nossa Senhora do Socorro (SE).
Considerando que o candidato não comprovou a devolução dos valores recebidos em desacordo com a norma,
intime-se para que comprove a devolução efetuada ou, na ausência desta, efetue o recolhimento do valor de R$
1.500,00 ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 18, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de ser considerada dívida líquida.
Nos termos do art. 74, da Resolução TSE, encaminhem-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público
Eleitoral, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §4º).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 19 de janeiro de 2018.
Paulo César Cavalcante Macêdo
Juiz da 34ª Zona Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600054-19.2017.6.25.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Faço público, de ordem da Presidência e em consonância com o art. 63 do Regimento Interno deste Tribunal, que
será(ão) julgado(s) o(s) processo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s):
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600054-19.2017.6.25.0000 ORIGEM: Maruim - SERGIPE JUIZ(a)
RELATOR(a): RICARDO MUCIO SANTANA DE ABREU LIMA SERVIDOR(ES): ALISSON BRUNO SANTOS
VIEIRA
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 014 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE DECISÃO: RESOLVEM os Membros do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE
SERVIDOR(ES)
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EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
REQUISIÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DAS
ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da requisição do servidor.
CERTIDÃO
A presente resenha foi encaminhada, via sistema, para disponibilização e publicação no Diário de Justiça
Eletrônico.
Secretaria Judiciária

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

