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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria

PORTARIA 275/2019
Altera a Portaria TRE/SE 465, de 18 de agosto de 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, XXXV, do Regimento Interno;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar, em parte, os considerandos da Portaria 465, de 18 de agosto de 2014, a fim de que seja adotada a
seguinte redação:
CONSIDERANDO que foram instituídas as Cartas de Serviços, relativas aos serviços externos prestados pelas
unidades cartorárias (1º Grau) e pelas unidades da sede (2º Grau), por meio das Resoluções TRE/SE 114/11 e
113/13;
(...)
CONSIDERANDO os preceitos contidos no Decreto 6.932/09 que dispõe sobre a simplificação do atendimento
público prestado ao cidadão e institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”, conforme determinado pela Decisão
Normativa 134/2013 do Tribunal de Contas da União, no Item 3 (Relacionamento com a sociedade), subitem 3.2.;
CONSIDERANDO disposições da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que “dispõe sobre participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública”, bem como o disposto na
Resolução TRE/SE 6/2019, que “regulamenta, no âmbito do TRE-SE, a Lei 13.460, de 26.6.2017, que dispõe
sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública e
dispõe sobre o Regimento Interno da Ouvidoria Eleitoral de Sergipe.”
(...)”
Art. 2º Acrescentar o parágrafo único ao artigo 1° da Portaria 465, de 18 de agosto de 2014, nos seguintes termos:
“Art. 1°. (…)
Parágrafo único. O Comitê Gestor das Cartas de Serviços de 1º e 2º Graus possui natureza essencialmente
deliberativa e caráter permanente.”
Art. 3º Alterar a redação dos incisos II a VIII e dos parágrafos 1° a 3° do artigo 3° da Portaria 465, de 18 de agosto
de 2014, bem como acrescentar o parágrafo 4° ao citado artigo 3°, nos termos a seguir dispostos:
“Art. 3° (...)
II – atualizar o conteúdo das Cartas de Serviços de 1° e 2° Graus do TRE/SE, ouvindo as unidades envolvidas nos
serviços;
III – buscar a simplificação do atendimento ao público por meio de sugestões à Corregedoria Regional Eleitoral
e/ou a outras unidades do Tribunal visando à padronização de procedimentos, ao uso de soluções tecnológicas de
fácil utilização, ao emprego de linguagem simples e compreensível e ao uso de quaisquer outros meios que
favoreçam o acesso sem embaraço aos serviços oferecidos;
IV – garantir a adequada e permanente divulgação das Cartas, inclusive disponibilizando as novas versões no sítio
eletrônico do Tribunal (internet).
V – aplicar anualmente pesquisa de satisfação junto aos usuários dos serviços, estimulando sua participação, e
utilizar os resultados como subsídio para reorientar aspectos da prestação do serviço externo referentes à
cordialidade no atendimento, ao tempo de atendimento, à clareza nas informações prestadas e à solução do
problema eventualmente identificado pelo usuário.
VI – identificar e propor ações que garantam a melhoria contínua dos serviços e o cumprimento dos compromissos
e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados nas Cartas, acompanhando sua implementação por meio
da análise ponderada dos resultados das pesquisas de satisfação;
VII – prestar informações, no prazo concedido pelo setor responsável, a fim de compor o Relatório de Gestão no
que pertine ao item “Relacionamento com a Sociedade” ou congênere;
VIII – submeter à Diretoria-Geral, para ratificação, as deliberações do Comitê, notadamente as que envolvem
despesa, ressalvadas as deliberações de caráter meramente logístico ou operacional e as que não acarretem a
modificação das Cartas de Serviços de 1º e 2° Graus do TRE/SE;
(...)”.
§ 1º O Comitê reunir-se-á, por iniciativa de seu Presidente, ordinariamente, uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, sempre que os trabalhos o exigirem e deliberará por maioria de votos dos presentes.
§ 2° Será eleito a cada reunião, entre os membros, o Secretário a quem caberá registrar em ata as deliberações
tomadas e prestar suporte às atividades gerenciais.
§ 3º As atas devem ter ampla divulgação no sítio eletrônico do Tribunal (internet) e devem registrar todos os
assuntos abordados, assim como as deliberações e os encaminhamentos sugeridos, e deverão ser enviadas para
ciência superior da Diretoria-Geral em até cinco dias úteis após a realização do evento.
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§4° Deverão ser criadas conta de e-mail institucional do CGCAS para a comunicação interna e externa, bem como
unidade própria do referido Comitê no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a tramitação de processos e
documentos de interesse do Comitê, a fim de que sua atividade não se confunda com a unidade de lotação de
seus membros.”
Art. 4º Acrescentar os artigos 3°-A e 3°-B à Portaria 465, de 18 de agosto de 2014, nos seguintes termos:
“Art. 3°- A. Caberá ao presidente do comitê, sem prejuízo de outras atividades relacionadas:
I. coordenar o processo de planejamento e execução das atividades do comitê;
II. instaurar procedimento administrativo no SEI que garanta o registro e a atualização dos documentos gerados,
das atividades executadas e dos encaminhamentos exigidos;
III. promover e presidir reuniões periódicas com todos os membros titulares (e, em suas ausências ou
impedimentos, com os respectivos suplentes) ou com parte deles, de acordo com o desenvolvimento das
atividades, de modo que haja divisão equânime das tarefas a serem cumpridas pelo Comitê;
IV. supervisionar o registro das reuniões em atas e dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos;
V. avaliar a necessidade de convidar pessoas externas à equipe para prestarem informações que se considere
relevantes para discussão de temas específicos;
VI. comunicar à Diretoria-Geral o desligamento ou a necessidade de substituição de membro;
VII. gerenciar os recursos orçamentários, se for o caso;
Art. 3°- B. Compete ao Gabinete da Presidência a verificação do cumprimento dos requisitos formais do
instrumento de constituição e o acompanhamento do prazo de vigência do CGCAS.
Parágrafo único. Deverá ser mantido quadro atualizado deste Comitê no espaço reservado à Governança do
TRE/SE."
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Des. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 613-51.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - UMBAÚBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RECORRIDO 1: CREMILDES NASCIMENTO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADA: Viviane Lima Rezende - OAB: 7822/SE
RECORRIDO 2: GILDECI VALADÃO SANTOS
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
RECORRIDO 2: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
RECORRIDO 2: HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
RECORRIDO 2: MÁRCIO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PROVAS INSUFICIENTES.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO
REPRESENTADO PROVIDO. RECURSO DA COLIGAÇÃO REPRESENTANTE DESPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Coligação "Unidos com o Povo" , devidamente representada (fls.
474/489), em face do Acórdão de fls. 468/472, proferido pelo Ilustre relator Juiz Marcos Antônio Garapa de
Carvalho, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela insurgente, bem como
rejeitou a preliminar suscitada pelo recorrido Carlos Alexandre Santos Costa e, ao final, deu provimento ao recurso
por este interposto para julgar improcedente a ação, reformando a sentença recorrida.
Rechaçou o acórdão combatido, apontando violação ao disposto no artigo 41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que houve captação ilícita de sufrágio, no momento em que foram entregues vantagens
pessoais (dinheiro e sacos de cimento) para eleitores, com o intuito de angariar votos aos candidatos a prefeito e
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vice do Município de Umbaúba/SE, Humberto Costa e Guadalupe Oliveira Ribeiro, respectivamente, ora
recorridos.
Relatou que os eleitores aliciados informaram expressamente que as referidas ordens para a retirada dos sacos
de cimento e a efetiva entrega de dinheiro foram realizadas pelo recorrido Carlos Alexandre Santos Costa, irmão
do candidato a prefeito Humberto Santos Costa, sendo inclusive solicitado que os mesmos votassem nele.
Afirmou que na audiência de instrução, por meio da oitiva das senhoras Adenilma de Jesus Santos e Amanda de
Jesus Santos da Silva e o senhor José Wesley de Jesus Santos da Silva, foram comprovados o cometimento do
abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio por parte dos recorridos Humberto e Guadalupe, que se
utilizaram de pessoas próximas para cometer tal ilicitude.
Sustentou que a participação do candidato Humberto é comprovada em razão do vínculo político e familiar
existente com o recorrido Carlos Alexandre, pois além de serem irmãos, este participou diretamente de sua
campanha.
Asseverou que embora não haja prova de sua participação direta, os candidatos beneficiados (Humberto e
Guadalupe) devem ser responsabilizados em decorrência do forte vínculo familiar e político, citando nessa linha de
entendimento jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral.
De igual modo, salientou que a Corte Sergipana, nos autos do Recurso Eleitoral nº 461-69.2016.6.25.0013, decidiu
de forma semelhante ao caso em tela, condenando os candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de Areia
Branca/SE por captação ilícita de sufrágio, realizada por um tio deles, destacando o vínculo familiar para
caracterização da responsabilidade.
Reforçou a tese de que para a responsabilização não é necessária a participação direta do candidato beneficiado,
podendo ser realizada por interposta pessoa, mencionando nesse sentido decisão do TSE.
Ademais, destacou que não há dúvida quanto ao recebimento das benesses (ordem de retirada de cimento e
dinheiro) em troca de votos, realizado por uma pessoa de total confiança do candidato Humberto, ou seja, seu
irmão Carlos Alexandre.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, no sentido de condenar os recorridos pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico, aplicando-lhes a sanção de cassação dos mandatos, as multas previstas nos artigos 41-A e 73 da Lei
nº 9.504/97, bem como sejam declarados inelegíveis por 8 (oito) anos.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea ¿a" do Código Eleitoral e 121, §4°, inciso I,
da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou violação ao caput artigo 41-A da Lei 9.504/97, cujo teor passo a transcrever, in verbis:
¿Lei 9.504/97
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de sufrágio, vedada por esta
lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufirs, e cassação do registro ou diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do
dolo, consistente no especial fim de agir
§2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa,
com o fim de obter-lhe o voto.
§3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
§4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial."
Conforme relatado, a insurgente apontou ofensa ao artigo 41-A da Lei 9.504/97, alegando que foi demonstrada a
captação ilícita de sufrágio em razão de ter havido a entrega de vantagens pessoais (dinheiro e sacos de cimento)
para eleitores, condicionada à votação nos candidatos a prefeito e vice, Humberto Costa e Guadalupe Oliveira
Ribeiro.
Em relação ao enquadramento da conduta no artigo 41-A da Lei das Eleições, ressaltou que a atual jurisprudência
do TSE não exige a prova da participação direta, ou mesmo indireta, do candidato, bastando o consentimento, a
anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ato ilícito.
Por último, sustentou que há nos autos conjunto probatório suficiente para evidenciar a compra de votos e a
participação, ainda que indireta, dos candidatos beneficiados, uma vez que foi demostrada a anuência/ciência por
meio do vínculo familiar e político existente entre os participantes.
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Observa-se, dessa maneira, que a recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Convém salientar que a procedência ou não das razões que levaram a insurgente a defender a tese de violação a
dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise
de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, no
exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
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 pela recorrente, determinando a intimação dos recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões ao
recurso no prazo de 3 (três) dias.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 11 de abril de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Atos da Secretaria Judiciária
Acórdão
PRESTAÇÃO DE CONTAS 163-19.2016.6.25.0000 - ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 09/04/2019
ÀS 15:00
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADOS: RODRIGO CASTELLI - OAB: 643-A/SE, THERESA RACHEL SANTA RITA DANTAS LIMA - OAB:
3278/SE, AILTON ALVES NUNES JÚNIOR - OAB: 3475/SE, MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE
CARVALHO - OAB: 2725/SE, JEAN FILIPE MELO BARRETO - OAB: 6076/SE, AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO
PRADO - OAB: 2365/SE, LUIGI MATEUS BRAGA - OAB: 3250/SE, VICTOR RIBEIRO BARRETO - OAB:
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6161/SE, DANILO GURJÃO MACHADO - OAB: 5553/SE, ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - OAB: 843/SE E
EMANUEL MESSIAS BARBOSA MOURA JÚNIOR - OAB: 2851/SE
INTERESSADO(A): JOÃO BOSCO DA COSTA E MONIZE TALLINE ALMEIDA SANTOS
INTERESSADO(A): JOSÉ HUMBERTO DA COSTA
ADVOGADOS: RODRIGO CASTELLI - OAB: 661-A/SE, MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE
CARVALHO - OAB: 2725/SE, JEAN FILIPE MELO BARRETO - OAB: 6076/SE, DANILO GURJÃO MACHADO OAB: 5553/SE, MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS - OAB: 11538/SE, PRADO, CASTELLI,
VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB: 589/SE E AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO - OAB:
2365/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, DESAPROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA: PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.432/2014. IRREGULARIDADES APONTADAS PELA SEÇÃO DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E
PARTIDÁRIAS. FALTA DE SANEAMENTO DAS OCORRÊNCIAS. DEFEITOS QUE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE E REGULARIDADE DAS CONTAS. PARECER PELA REJEIÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO DE RECEITA DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL.
1. Não sanadas as irregularidades detectadas, apesar das oportunidades concedidas para tal fim, impõe-se a
desaprovação das contas do partido, a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário (Res. TSE n°
23.432/14, art. 46, II, e Lei nº 9.096/95, art. 37) e o recolhimento do recurso de origem não identificada (Res. TSE
n° 23.432/14, art. 14). Precedentes do TSE.
2. Desaprovação das contas..
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1033-35.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (COMITÊ FINANCEIRO)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araujo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - ÚNICO - ELEIÇÕES 2014
DESPACHO/DECISÃO:
Defiro a quota ministerial de fl. 251/251-verso, determinando que seja intimado o diretório nacional do PSB para
que deixe de enviar, por um mês completo (o mês civil seguinte ao recebimento da intimação), verba do Fundo
Partidário para o diretório estadual de Sergipe (decorrente de decisão Ac. 327/2015), sob pena de duplicação da
pena de suspensão.
Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju(SE), 5 de abril de 2019.
JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
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).
PETIÇÃO 148-50.2016.6.25.0000 - ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGACOES FINAIS
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): DESEMBARGADOR ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): POLYANA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): IGOR ALMEIDA PINHEIRO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): ALBERTO DOS SANTOS
INTERESSADO(A): ALBERTO VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
INTERESSADO(A): FABIANO BRUNO LIMA VASCONCELOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): MARIA ALVES DE VASCONCELOS
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RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Estadual - 2009
DESPACHO/DECISÃO:
Em referência ao pedido de intimação formulado pelo órgão estadual do Partido Republicano Progressista (PRP),
na fl. 88-V, verifica-se que a diligência já foi realizada, uma vez que foi determinada a intimação dos senhores
Alberto dos Santos e Maria Alves de Vasconcelos e Alberto Vinícius Oliveira dos Santos e Esivaldo Santos Rocha
- presidentes e tesoureiros da agremiação no ano de 2009, conforme consta na fl. 20 da Pet 148-50 e na fl. 9 da
apensa PC 717-61 - tendo os três primeiros permanecido inertes e estando o último falecido (fls. 108-V, 112 e
124).
Observa-se que as manifestações ofertadas pelos interessados (fls. 78/80 e 88/90-V) não apresentam nenhuma
inovação de índole técnico-contábil, nem trazem documentos, limitando-se a contrapor argumentos jurídicos ao
parecer exarado após o exame das questões controvertidas, o que torna dispensável nova remessa do feito à
unidade técnica.
Assim sendo, e não se vislumbrando necessidade de outras diligências, declaro encerrada a fase probatória e
determino a intimação do órgão estadual do Partido Republicano Progressista (PRP) e de todos os interessados
incluídos no feito, por meio do DJE, assim como do Ministério Público Eleitoral, para o oferecimento de alegações
finais, nos termos do artigo 40 da Resolução 23.546/2017.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju (SE), 03 de abril de 2019.
DES. ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
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
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 251/2019 - PUBLICAÇÃO LOTE 09 - RAE - 01ª ZE
A MM. Juíza da 1ª Zona, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, JUMARA PORTO PINHEIRO, no uso das suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo nomes e
números de inscrições de eleitores que requereram Segunda Via, Alistamento, Transferência e Revisão, nesta
Zona Eleitoral, que ficará disponível em Cartório para consulta por força da Resolução TSE n.º 21.538/03 pelo
tempo que determina a legislação.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos, de modo geral, cientes de que houve, no
período de 27/03/2019 a 09/04/2019, 206 (duzentos e seis) requerimentos de segundas vias, alistamentos,
revisões e transferências eleitorais pertencentes ao(s) lote(s) 9/2019, nos termos dos artigos 45, § 6º e 57 do
Código Eleitoral.
Para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse feito o presente edital
que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Aracaju/SE, ao(s) 12
dia(s) do mês de abril de 2019. Eu, Anna Carolina do Valle Conceição, Técnico Judiciário, preparei e conferi o
presente Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
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04ª Zona Eleitoral
Edital

EDITAL 254/2019 - RAES INDEFERIDOS - 04ª ZE
Ao Excelentíssimo Senhor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz Eleitoral da 04ª Zona, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que foram INDEFERIDOS
os requerimentos de TRANSFERÊNCIA E REVISÃO referente(s) ao(s) LOTE(S) 05/2019, do(s) eleitor(es) abaixo
relacionado(s) , por não atender as exigências prescritas nos termos do Artigo 42 § único c/c o 55, inciso III do
Código Eleitoral.
NOME DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO
ELEITORAL

JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA

013597892127

ELENILSON PEREIRA DOS SANTOS

019374562194

ENDEREÇO

MUNICÍPIO/ UF

NOSSA SENHORA DA PENHA Nº
168, CENTRO
RUA ARGEMIRO FERREIRA DIAS,
S/N, CENTRO

ARAUÁ/ SE
PEDRINHAS/SE

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa no futuro alegar ignorância,
determinou o (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz(a) Eleitoral que fosse feito o presente EDITAL, que será
publicado no DJE e afixado no local de costume, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação
deste, para quaisquer manifestações, consoante o disposto nos artigos 17, § 1º, e 18, § 5º, da Resolução TSE nº
21.538/2003.
Dado e passado nesta cidade de Boquim/SE, em 15 de abril de 2019, Eu,________(Maria Lívia de Oliveira Góis
Souza), Chefe do Cartório Eleitoral , preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da Portaria
n.03/2015/4ª Zona Eleitoral, vai por mim subscrito.
Maria Lívia de Oliveira Góis Souza
Chefe de Cartório Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 250/2019 - PROCESSO SEI 0007141-70.2019.6.25.8030
A Excelentíssima Senhora Juíza da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, Dr.ª JULIANA NOGUEIRA GALVÃO MARTINS,
compreendendo os municípios de Cristinápolis, Tomar do Geru e Itabaianinha/SE, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO que, no dia 24.4.2019, em razão do aniversário do município de Cristinápolis/SE, será feriado
municipal na sede desta Zona Eleitoral; e
CONSIDERANDO a inviabilidade da abertura do Posto de Atendimento Eleitoral de Itabaianinha/SE, enquanto se
mantém fechada a respectiva sede.
Resolve:
Art. 1º. Determinar o fechamento do Posto de Atendimento do Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, localizado
em Itabaianinha/SE, no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2019 (quarta-feira).
Art. 2º. Declarar previamente justificada a ausência ao serviço cartorário, no dia 24 (vinte e quatro) de abril de
2019, do servidor MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA, Matrícula TRE/SE 309R340, e da servidora NADINE
MONTEIRO DE SANT'ANNA BERGAMIN, Matrícula TRE-SE 309R410.
Art. 3º. Os prazos processuais que se iniciarem ou se findarem nesses dias serão automaticamente prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, Juiz Eleitoral, em
11/04/2019, às 22:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601095-84.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601095-84.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): ALISSON SANTOS DA CONCEICAO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): IVAN MAYNART SANTOS RODRIGUES - OAB/SE 4421
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 10/04/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL. RECIBOS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NÃO CONTABILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26 DA LEI Nº 9.504/97.
ART. 37 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. IRREGULARIDADE GRAVE. E SUFICIENTE PARA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. FALHA QUE ALCANÇA PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. CONTAS DESAPROVADAS. 1.
De acordo com o artigo 9º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os recibos eleitorais devem ser emitidos "de toda e
qualquer arrecadação de recursos: I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e II por meio da internet", providência não adotada na prestação de contas sob exame. 2. Quaisquer despesas são
considerados gastos eleitorais, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.504/97, estando sujeitos ao devido registro na
prestação de contas da campanha, de modo que tais omissões são suficientes, por si só, àdesaprovação da
prestação de contas. 3. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios(critérios) da proporcionalidade e da
razoabilidade, tendo em vista que a omissão de gastos constitui irregularidade grave, comprometendo a
regularidade da contas apresentadas, além de obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Ademais, o
montante omitido alcança percentual significativo no contexto geral, comprometendo, a confiabilidade das contas
apresentadas, de maneira a gerar sua desaprovação. 4. Contas desaprovadas.
PROCESSO 0601293-24.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601293-24.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): MARIA DE CACIA SOUZA LIMA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): MARCEL FIGUEIREDO SANTANA - OAB/SE 7561, CHARLES ROBERT
SOBRAL DONALD - OAB/SE 5623, BIANCA LUNETTA PANARIELLO - OAB/SE 4359
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE PARECER CONCLUSIVO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto no 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78, 79, §1º e 97
do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA MARIA DE CACIA SOUZA LIMA, para, no prazo
de 3 (três) dias, manifestar-se acerca do Parecer Conclusivo emitido pela Unidade Técnica responsável pelo
exame das contas eleitorais de campanha.
OBSERVAÇÃO: O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica encontra-se juntado nos autos digitais do processo de
prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a) devidamente
cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte endereço
eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 15 de abril de 2019.
CARLA GARDÊNIA SANTOS LEITE COSTA
Servidor da Secretaria Judiciária
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PROCESSO 0600790-03.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0600790-03.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
REPRESENTADO: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADO DO REPRESENTADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB/SE 740ª
DESPACHO / DECISÃO
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Espécie: Recurso Especial Origem: Representação nº
0600790-03.2018.6.25.0000 Recorrente: Manoel Messias Sukita Santos Advogado: Saulo Ismerim Medina Gomes
- OAB/SE nº 740-A Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Manoel Messias Sukita Santos (ID 1411118), devidamente
representado, em face do Acórdão (ID 695068), proferido pelo Ilustre Juiz Fábio Cordeiro de Lima, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar o Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao
pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão do descumprimento de decisão liminar.
Opostos Embargos Declaratórios (ID 751168), foram estes, por unanimidade de votos, não conhecidos e, ainda,
considerados protelatórios, aplicando-lhe multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante se vê do
Acórdão (ID 1324518).
Alegou que fora condenado em razão de a Corte Sergipana entender que ele veiculou propaganda eleitoral
irregular, consubstanciada na utilização de veículo (helicóptero), com efeito outdoor.
Rechaçou o acórdão combatido, apontando violação ao disposto no artigo 37, §2º, inciso II, da Lei 9.504/97, sob o
argumento de que, no caso em tela, não houve propaganda irregular com efeito de outdoor uma vez que o adesivo
plotado obedecia ao limite máximo de 0,5 m² estabelecido pela legislação.
Asseverou que o Juiz Relator deferiu medida liminar e julgou procedente a ação por entender que houve o efeito
‘outdoor’ na propaganda eleitoral em razão de o helicóptero utilizado ser de cor amarela, identificando, portanto, o
recorrente.
Disse que tal julgamento fora, na sua ótica, equivocado, uma vez que a cor atual do partido não éamarela e que
em relação ao adesivo e o número nele contido o próprio Relator reconheceu que estavam dentro do limite legal
de 0,5 m².
Sustentou que em consulta ao DivulgaCand fora verificada a inexistência de irregularidades, uma vez que amarelo
era a cor do Partido Socialista Brasileiro –PSB, agremiação pela qual o recorrente disputou a eleição de 2014.
Aduziu que em 2016 e 2018 concorreu às respectivas eleições pelos partidos PTN e PTC, respectivamente, cuja
cor era predominantemente azul.
Afirmou que a legislação não proíbe expressamente a utilização de helicóptero e que o rol do artigo 37, §2º, II, da
Lei das Eleições não étaxativo, sobretudo porque o legislador não poderia prever e descrever todos os possíveis
veículos de transporte.
Ademais, ponderou que não há que se falar em efeito outdoor uma vez que além de o helicóptero ser visto
somente àlonga distância, épousado em locais onde o acesso ao público érestrito a pessoas autorizadas em razão
do risco de acidente.
Salientou que o acórdão combatido está em desacordo com a legislação eleitoral e que viola seu direito líquido e
certo de veicular sua justa propaganda eleitoral, citando, nesse sentido, jurisprudências do Tribunal Superior
Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso2.
Quanto ao suposto descumprimento da medida liminar, argumentou que em momento algum desobedeceu a
decisão proferida no dia 24/08/18, e que tal situação está devidamente comprovada por documentos acostados
aos autos bem como através de informações da INFRAERO.
Relatou que, diante do deferimento da liminar, ele, em respeito àordem, no dia seguinte (25/08/18) retirou o
adesivo do helicóptero e não mais o utilizou, fazendo somente um voo até o aeroporto de Aracaju para devolvê-lo
àempresa proprietária, sem que tal atitude configurasse ato de campanha.
Para comprovar tal fato, disse que a proprietária encaminhou-lhe uma carta de cobrança na qual informa
expressamente o período do débito, (17 a 25 de agosto), finalizando um dia após a prolação da medida liminar.
Informou ainda que a decisão proferida não consignou prazo para seu cumprimento, mas que o recorrente a
cumpriu em menos de 24h, uma vez que ele foi intimado da decisão, via e-mail, no dia 24/08/2018, às 18h07, e
devolveu o helicóptero no dia seguinte às 15h58.
Sustentou que não há nos autos prova de que ele teria circulado com a aeronave plotada após o prazo razoável
de 24h da intimação da liminar.
Asseverou que no caso em apreço deve incidir o princípio da razoabilidade em virtude da ausência do
descumprimento da medida liminar e que na hipótese de ser mantida a condenação, defende a necessidade de
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redução da multa ao mínimo legal (R$5.000,00), considerando que este foi o único processo por propaganda
supostamente irregular contra o recorrente durante todo o pleito.
Também alegou ofensa ao artigo 21, §1º da Resolução TSE nº 23.551/17, uma vez que a multa aplicada ao
recorrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) excede o patamar máximo fixado no referido dispositivo legal.
Quanto àincidência da multa pelo suposto caráter protelatório dos embargos, afirmou que a mesma deve ser
afastada por ofensa ao direito àampla defesa bem como em razão de o recorrente ter apontado com clareza a
omissão existente no acórdão recorrido.
Requereu ao final o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, no sentido de julgar improcedente a representação em comento anulando-se as multas aplicadas no valor
total de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). E, caso de ser mantida a condenação, pediu sucessivamente a
minoração delas por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como por ausência de
descumprimento da ordem liminar e em razão de os aclaratórios terem sido opostos com base no direito àampla
defesa e a propaganda não ter sido irregular.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
De início, considerando que o Novo Código de Processo Civil trouxe novas diretrizes a respeito do efeito
interruptivo dos embargos, no sentido de ser indiferente o resultado do seu julgamento, avanço quanto àanálise da
admissibilidade do RESPE interposto, passando, constatada a tempestividade, ao exame dos pressupostos
específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a”1, do Código
Eleitoral e 121, §4°, inciso I, da Constituição da República2.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou violação ao c aput do artigo 37, §2º, II da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) e ao artigo 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.551/17, os quais reproduzo, in verbis:
“Resolução TSE nº 23.551/17
Art. 21. Évedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ( Lei nº
9.504/1997, art. 39, §8º).
§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que,
justapostas, se assemelham ou causem efeito visual de outdoors sujeita o infrator àmulta prevista neste artigo.
Lei 9.504/97
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a eles pertençam, e nos
bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, évedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
(...)
§2º Não épermitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de:
(…)
II –adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não
exceda a 0,5m² (meio metro quadrado).”
Conforme relatado, o recorrente alegou ofensa aos dispositivos supramencionados, sustentando que não houve
propaganda irregular com efeito de outdoor, uma vez que o adesivo plotado obedecia ao limite máximo de 0,5 m²
estabelecido pela legislação e que a multa aplicada ao recorrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
excede o patamar máximo fixado na legislação eleitoral.
Observa-se, dessa maneira, que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza àsua 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)”1
“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
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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 àparte 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 àsuposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Convém salientar 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).
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente àarguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto pelo recorrente, determinando a intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao
recurso no prazo de 3 (três) dias.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 8 de abril de 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE DO TRE/SE
1Recurso Especial Eleitoral nº 137940, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE –Diário de justiça
eletrônico, Tomo 115, Data 13/06/2018, Página 35; Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016.
2TRE/MT –Recurso Eleitoral nº 17919, Acórdão nº 25989 de 19/12/2016, Relator(a) LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Publicação: DEJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2341, Data 01/02/2017, Página 2-3.
1.Código Eleitoral. Art. 276. "As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em
que cabe recurso para o Tribunal Superior: I –especial: a) quando forem proferidas contra expressa disposição de
lei.
2. CF/88. Art. 121. §4º "Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: I - forem
proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei.
1TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 390632. Manaus/AM. Acórdão de 27/06/2013, Relator
Min. JOSÉ DE CASTRO MEIRA, publicação no Diário de justiça eletrônico, data 5/8/2013, páginas 387/388.
PROCESSO 0600005-07.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0600005-07.2019.6.25.0000
ORIGEM: Tobias Barreto - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARA RENOVAR SERGIPE" (19-PODE / 70-AVANTE / 33-PMN / 51-PATRI)
ADVOGADO DA REPRESENTANTE: WALLA VIANA FONTES - OAB/SE 8375
REPRESENTADO: ADILSON DE JESUS SANTOS
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - OAB/SE 5554, JURANDYR
CAVALCANTE DANTAS NETO - OAB/SE 6101, SILMARA OLIVEIRA ANDRADE DE SIQUEIRA PINTO - OAB/SE
9220, HELENILSON ANDRADE E SIQUEIRA - OAB/SE 11302, RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - OAB/SE 6761,
VINICIUS PEREIRA NORONHA - OAB/SE 9252 e LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SE
6768 DESPACHO / DECISÃO
DESPACHO
Designo o dia 08 de maio de 2019, às 09h00, na Sala de Audiência deste TRE, para realização de audiência de
instrução no presente feito, com comparecimento, independente de intimação, das testemunhas arroladas pelo
representado (ID 1148118) e pelo representante (ID 1002118), nos termos do art. 22, inc. V, da Lei Complementar
nº 64/90, com exceção das testemunhas Paulo José Francisco Alves Filho (Promotor de Justiça em Tobias
Barreto), Fábio Alan Pimentel (Delegado de Polícia em Tobias Barreto) e Alexsandro Ribeiro de Souza (Ten. Cel.
do 11º BPM/SE), para os quais deverá a Secretária Judiciária expedir intimação dando-lhes ciência do referido ato
processual, bem como expedir ofício de comunicação, em Sergipe, respectivamente, para a Procuradoria de
Justiça, a Secretária de Segurança Pública e o Comando do 11º BPM.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju(SE), em 10 de abril de 2019.
SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO JUÍZA
RELATORA
Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601516-74.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601516-74.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): JOAO BATISTA DE FARIAS FONTES JUNIOR
Advogados do(a) INTERESSADO(S): MARLTON DE SOUZA CARVALHO - OAB/SE 6728, FAUSTO GOES LEITE
JUNIOR - OAB/SE 2525
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 21/03/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. REGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Considerando não ter sido constatada nenhuma falha que comprometa a
regularidade das contas, nem ter sido detectada nenhuma das situações indicadas no art. 68, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, aprova-se a prestação de contas em análise. 2. Contas aprovadas.
PROCESSO 0601070-71.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601070-71.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(S): ROGÉRIO CARVALHO SANTOS
Advogados do(a) INTERESSADO(S): RODOLFO SANTANA DE SIQUEIRA PINTO - OAB/SE 5554, LARA
NOGUEIRA SILVA DANTAS - OAB/SE 11546
DESPACHO / DECISÃO
ROGÉRIO CARVALHO SANTOS, invocando o art. 11, §8º, III, da lei 9504/97, requereu a concessão do
parcelamento do pagamento determinado no julgamento desta prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo indeferimento do pleito.
Decido.
Como bem ressaltou a ilustre representante do Ministério Público, não foi aplicada multa eleitoral alguma ao
requerente.
Na verdade ele foi obrigado a “…DEVOLVER o montante de R$ 47.368.31 (quarenta e sete mil, trezentos e
sessenta e oito reais e trinta e um centavos) ao Tesouro Nacional, correspondente ao somatório dos valores
malversados relativos às irregularidades remanescentes na sua prestação de contas, em até cinco dias após o
trânsito em julgado, devidamente atualizados, na medida em que não foi possível atestar a real origem e natureza
de tais recursos, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos àAdvocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.”.
Portanto, não incide na hipótese a norma invocada.
Dito isto, INDEFIRO o requerimento positivado na petição de ID 1463668.
Concedo, porém, novo prazo de 5 dias para o requerente efetuar a restituição.
Escoado o prazo, com ou sem comprovação do recolhimento, voltem os autos conclusos.
Intimem-se.
Aracaju, 12 de abril de 2019.
JUIZ(A) HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
RELATOR(A)
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