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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 393/2020 - SEI/TRE-SE - 0855830
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
Resolve:
Art. 1º DISPENSAR a servidora ANA KARLA CARVALHO MONTEIRO NASCIMENTO, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, matrícula 30923263, da função comissionada de Assistente V da Diretoria Geral, FC-5, deste
Regional.
Art. 2º DETERMINAR que a referida servidora desempenhe suas atividades funcionais na 27ª Zona Eleitoral com
Sede em Aracaju/SE.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de maio de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 18/05/2020, às 18:26, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 394/2020 - SEI/TRE-SE - 0855867
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor JOSÉ BOMFIM DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário do TRE/BA, em Exercício
Provisório neste Tribunal, matrícula 309R074, da função comissionada de Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral,
FC-6, com sede em Aracaju/SE.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Assistente V da Diretoria Geral, FC5, ficando responsável pelo Núcleo de Atendimento ao Eleitor - NAE.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de maio de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 18/05/2020, às 18:26, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 395/2020 - SEI/TRE-SE - 0855871
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º, da lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARIA ISABEL DE MOURA SANTOS, Analista Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 30923159, para exercer a função comissionada Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral, FC-6, com sede
em Aracaju/SE.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de maio de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 18/05/2020, às 18:26, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 396/2020 - SEI/TRE-SE - 0855880
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE, 296 de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
1814/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) CRISTIANE MOURA DE FIGUEIREDO DEDA, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área Judiciária, matrícula 30923285, pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE,
Progressão funcional da Classe"B", Padrão "8", para a Classe "B", Padrão "9", com efeitos financeiros a partir de
14/05/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 18/05/2020, às
18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 396, DE 18 DE MAIO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE, 296 de 30/03/17;
Considerando o disposto na Resolução TSE 22.582/07, do Tribunal Superior Eleitoral e o teor da Informação
1814/2020-SGP/CODES/SEGED;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a(o) servidor(a) CRISTIANE MOURA DE FIGUEIREDO DEDA, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área Judiciária, matrícula 30923285, pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE, Progressão
funcional da Classe"B", Padrão "8", para a Classe "B", Padrão "9", com efeitos financeiros a partir de 14/05/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR-GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 18/05/2020 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=18/05/2020
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 19 de maio de 2020.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 249/2020 - SEI/TRE-SE - 0855732
O Dr. RAPHAEL SILVA REIS, Juiz Eleitoral da 3ª Zona, com sede nesta Cidade de Aquidabã, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO
a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos partidos políticos do
Município de Aquidabã, Graccho Cardoso e Cedro de São João, que foram DEFERIDOS e/ou colocados em
DILIGÊNCIA por este Juízo Eleitoral, os requerimentos de ALISTAMENTO (INSCRIÇÃO), TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO dos eleitores, cuja lista está àdisposição na sede do cartório eleitoral, referente(s) ao(s) lote(s) 08/2020.
RECURSOS ao deferimento de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO de eleitor poderão ser
interpostos para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe no prazo de 10 dias, contados a partir da publicação
deste edital conforme disposto no art. 17, parágrafo 1º e art. 18, parágrafo 5º da Resolução do TSE n.º 21538/03.
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou o MM.
Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital Publicado e Afixado neste Cartório (local de costume) e publicado no
DJE/SE. Dado e passado nesta Cidade de Aquidabã/SE, aos dezoito do mês de maio do ano de dois mil e vinte
(18/05/2020). Eu, _______________, Sandra Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, fiz digitar o presente edital.
Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL SILVA REIS, Juiz Eleitoral, em 18/05/2020, às 18:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
06ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600002-97.2020.6.25.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600002-97.2020.6.25.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE ESTÂNCIA SE
ASSISTENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS / DIRETORIO MUNICIPAL DE ESTANCIA/SERGIPE
Advogado do(a) ASSISTENTE: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - SE740A
REPRESENTADO: GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, CRISTIANO DA SILVA SOARES, JÚLIO CESAR
PENALVA COSTA, PAULO CESAR DIVINO CANDIDO
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea, com pedido liminar, ajuizada pelo PARTIDO
CIDADANIA - Diretório Municipal de Estância/SE, antigo Partido Popular Socialista (PPS), em desfavor de
GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, Prefeito de Estância/SE, JÚLIO CÉSAR PENALVA COSTA, CRISTIANO DA
SILVA SOARES e PAULO CÉSAR DIVINO CANDIDO, servidores do município de Estância/SE.
A agremiação política representante aduz que os representados JÚLIO CÉSAR PENALVA COSTA, CRISTIANO
DA SILVA SOARES e PAULO CÉSAR DIVINO CANDIDO promoveram a divulgação de propaganda eleitoral fora
do período permitido pelo caput do artigo 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), ao publicarem, através de
aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp), "figurinhas", conforme imagens ilustradas na inicial às fls.
02/06, com foto, cargo, sigla e número do partido do atual Prefeito de Estância/SE, GILSON ANDRADE DE
OLIVEIRA, caracterizando-se, assim, a propaganda extemporânea em favor deste último, que seria pré-candidato
àreeleição, conforme imagem ilustrada àfl. 07 da inicial, datada de 02/04/2020, retirada de sua rede social, na qual
o mesmo faz referência ao número do partido e ao cargo.
Afirma que a propaganda antecipada, consubstanciada nas imagens supramencionadas, restou demonstrada,
principalmente, dada a referência ao cargo e ao número que o pré-candidato deverá concorrer no pleito vindouro.
Outrossim, sustenta que há urgência na remoção da suposta propaganda antecipada, tendo em vista que a
mesma poderia acarretar dano irreparável aos demais candidatos ao ferir o princípio da equidade, solicitando, por
consequência, o exercício do poder de polícia em sede de tutela provisória para imediata suspensão da veiculação
das imagens.
Éo relatório. Decido.
Trata-se de representação tendo como suporte propaganda eleitoral extemporânea, por haver sido efetuada antes
do período previsto na legislação eleitoral.
Passa-se àanálise do pedido de concessão de tutela de urgência.
Aduziu o representante que a probabilidade do direito estaria caracterizada pela divulgação, em rede social, de
fotos do atual prefeito da cidade com outras pessoas, informando sua nova filiação, havendo indicação do cargo
que ele ocupa, fazendo menção ao número com o qual ele concorrerá nas eleições vindouras.
Quanto ao risco da demora, afirmou que fica caracterizado no “dano irreparável aos demais candidatos ao ferir o
princípio da equidade”.
Pois bem.
Estabelece o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 300, que:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, a probabilidade do direito consubstancia a ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea, hipótese
que será analisada doravante.
Diz o art. 36 da Lei 9.504/97 que a propaganda eleitoral só épermitida após o dia 15 de agosto do ano da Eleição;
assim, trata-se de comando legal que tem o escopo de preservar a igualdade de chances dos atores que
comporão a disputa eleitoral, fixando-se data de largada para a campanha; destarte, toda propaganda realizada
antes desse período será considerada antecipada, logo, irregular.
Por outro lado, o instituto da propaganda eleitoral antecipada restou sobremaneira enfraquecido a partir das
edições das Leis 13.165/2015 e 13.488/2017, as quais acrescentaram diversas hipóteses a Lei das Eleições que
não caracterizam tal propaganda.
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Não obstante a novel legislação exigir para a configuração da propaganda extemporânea o pedido expresso de
votos, o caso concreto deve ser analisado àluz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando
conferir igualdade de condições aos candidatos na disputa eleitoral, além de buscar um ambiente de paz e
harmonia nesse embate político.
No caso em exame, de uma análise preambular, verifica-se que o sr. Gilson Andrade de Oliveira ao publicar, no
dia 02/04/2020 (fl. 07 da inicial), em seu perfil social foto de sua nova filiação, fazendo menção ao cargo político
que ocupa e indicando o número com o qual pretende concorrer nas eleições que se avizinham, incorreu na
irregularidade da extemporaneidade de propaganda eleitoral, haja vista que, antes da data informada na legislação
eleitoral (15 de agosto) tornou pública sua intenção de se candidatar e com a indicação do número respectivo,
pediu explicitamente voto.
Com efeito, a linguagem humana écomposta por signo, significante e significado, de modo que ocorre de forma
verbal e não e não verbal.
A comunicação não verbal éresponsável pelo maior volume de comunicação, como também revela-se a forma
mais próxima de expressão desejada pelo remetente da mensagem, em razão de não possuir a distração e a
limitação da linguagem.
Na prova colacionada com a inicial, o representado deixou claro que pretende concorrer às eleições municipais
2020 e indicou, com gestos (linguagem não verbal), o número que utilizará no escrutínio, de modo a que
expressou clara e explicitamente seu pedido de voto, sem deixar margem ou espaço para dúvidas em qualquer
indivíduo que olha a imagem, havendo expressa vedação àsua conduta.
Portanto, resta evidenciado, em análise preabular própria das tutelas de urgência, que houve pedido de voto
explícito por parte do representado, em propaganda eleitoral antecipada, preenchendo-se assim o primeiro
requisito para a concessão a tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.
No que diz respeito ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta
evidenciada sua presença na hipótese em comento, quando se analisa a própria ratio essendi do artigo 36 da Lei
9.504/97, pois, ao indicar um marco inicial para iniciar a propaganda eleitoral, o legislador quis proporcionar
igualdade de condições a todos os candidatos que disputarão as eleições, visando ao equilíbrio da disputa; e,
deixar que um deles se antecipe a essa contenda seria, no mínimo, imoral.
Dessa forma, estando presentes ambos os requisitos justificadores da concessão da tutela de urgência, a medida
liminar deve ser concedida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo representante, sem prejuízo do julgamento
a ser proferido quando da apreciação do mérito, e, por conseguinte, DETERMINO que seja excluída da rede social
do representado GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA a publicação do dia 02/04/2020, aqui indicada, no prazo de 48
horas, devendo comprovar nos autos, sob pena de aplicação de multa, a qual fixo desde logo, no patamar de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Ademais, conforme o exposto no art. 96 da Lei das Eleições, determino o que se segue:
1. Proceda-se a notificação dos representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de quarenta e oito
horas. (§ 5º do art. 96 da Lei nº 9.504/97);
2. Findo o prazo do item anterior, apresentada ou não a defesa, encaminhe-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de vinte e quatro horas;
3. Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Estância/SE, 16 de maio de 2020.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
09ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600008-95.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600008-95.2020.6.25.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
REQUERENTE: ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO TELES DE MENDONCA NETO - SE7201, PRISCILLA
MENDONCA ANDRADE - SE10154
DESPACHO Compulsando os autos, vejo que o requerente não juntou aos autos documentação probatória do
alegado. Assim, DETERMINO que o requerente, querendo, emende a peça inicial, no prazo de 15(quinze) dias,
apresentando comprovante dos pagamentos da verba transacionada, bem como a sentença de extinção de
punibilidade, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito sem análise do mérito. No mais,
determino que se a emenda for procedida tempestivamente, certifique a Serventia, mediante consulta no sistema
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Filiaweb, a situação da filiação partidária do demandante, bem como acerca das anotações no histórico cadastral
do requerente referentes às suspensões e restabelecimentos dos direitos políticos.
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 247/2020 - 17ª ZE
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz Eleitoral da 17ª Zona, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
A todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que foram INDEFERIDOS os
requerimentos eleitorais de ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS dos Lotes 0017/2020 e 0018/2020 dos
eleitores abaixo relacionados perante a 17ª Zona Eleitoral:
ADRIELY CRISTINA SANTANA LIMA - Inscrição Eleitoral n.º 029547322160. LOTE 0017/2020.
GABRIEL VINICIUS COSTA GOES - Inscrição Eleitoral n.º 029547272100. LOTE 0017/2020.
VAGNER COSTA DE MATOS - Inscrição Eleitoral n.º 030548761848. LOTE 0017/2020.
CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA - Inscrição Eleitoral n.º 415315160167. LOTE 0018/2020.
DANIEL ALVES DOS SANTOS - Inscrição Eleitoral n.º 029548662178. LOTE 0018/2020.
EDIVANIA DOS SANTOS NAZARE - Inscrição Eleitoral n.º 014643702178. LOTE 0018/2020.
GERSON DA SILVA LIMA - Inscrição Eleitoral n.º 029549022178. LOTE 0018/2020.
KAYAN ROBERTA FONTES SOUZA - Inscrição Eleitoral n.º 028314452100. LOTE 0018/2020.
MARIA IONARA ALVES - Inscrição Eleitoral n.º 023599412135. LOTE 0018/2020.
MÁRIO PEREIRA DE SOUZA - Inscrição Eleitoral n.º 021903722178. LOTE 0018/2020.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro alegar ignorância, foi
afixado o presente edital, no local de costume do Cartório Eleitoral da 17ª Zona, bem como publicado o mesmo no
DJe, estabelecendo o prazo de 05(cinco) dias a contar de sua publicação, para quaisquer manifestações,
consoante preceitua os artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/03 (Código Eleitoral, artigo 45,
§6º). CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora da Glória do Estado de Sergipe, aos (15)
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte(2020) .
José Marcelo Barreto Pimenta
Juiz Eleitoral
EDITAL 250/2020 - 17ª ZE
De Ordem do Excelentíssimo Senhor JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz Eleitoral na 17ª Zona, no uso
de suas atribuições,
TORNO PÚBLICO:
A todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO DE ELEITORES QUE
REQUERERAM ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, 2ª VIA DO TÍTULO E REVISÃO ELEITORAL, que ficará
afixada no mural do Cartório Eleitoral da 17ª Zona, para consulta de interessados.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e os cidadãos, de modo geral, cientificados dos
requerimentos de RAEs, nos termos do art. 57 do Código Eleitoral, referentes aos Lote n.º 0019/2020.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que o presente Edital
fosse publicado no DJe que a relação extraída do ELO (lista de eleitores) fosse afixada, por 10 dias, no mural do
Cartório, como de costume, situado no Fórum Eleitoral de Nossa Senhora da Glória/SE – Av. Manoel Eligio da
Mota, s/n, Nova Esperança, para fins do disposto nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE 21.538, de
14/10/2003.
Nossa Senhora da Glória/SE, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, (Juliana Leite
Baptista de Meneses), Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
19ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 3-29.2019.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
JUIZ EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RÉU: ALTAIR SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
RÉU: MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
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RÉU: MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção
Eleitoral
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio da Procuradora Regional Eleitoral, Dra. Eunice Dantas
Carvalho, em exercício no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, ofereceu denúncia (fls. 02/07) contra
ALTAIR SANTOS NASCIMENTO, MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO e MARIA ROSA BARBOSA
NASCIMENTO ARAÚJO, pela suposta prática do crime de corrupção eleitoral ativa, previsto no art. 299 do Código
Eleitoral.
Narra a denúncia, em síntese, que os denunciados ALTAIR SANTOS NASCIMENTO (então candidata ao cargo de
Prefeita do Município de São Francisco/SE), MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO (então candidato ao
cargo de Vice-Prefeito do Município de São Francisco/SE) e MARIA ROSA BARBOSA NASCIMENTO ARAÚJO
(então Vice-Prefeita do Município de São Francisco/SE) teriam comparecido, em 27.9.2016, na residência de
Michele Santana dos Santos e teriam comprado os votos dessa e de sua genitora, Maria Aparecida Santos, tendo
sido todo o diálogo gravado pela eleitora Michele. Segundo a denúncia, em troca dos votos foram oferecidos: um
emprego na Prefeitura, um pagamento mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma reforma na residência das
eleitoras. Na cota à denúncia, o Parquet consignou, ainda, que além dos votos de Michele Santana e Maria
Aparecida, o ilícito teria visado também ao voto de um eleitor de nome "Alisson" , suposto filho de Maria
Aparecida, o que configuraria um concurso de crimes, impossibilitando, assim, a aplicação, ao caso, do instituto do
sursis processual, previsto na Lei nº 9.099/1995.
Em sede de resposta à notificação preliminar, às fls. 47/54, os denunciados alegaram a prática do flagrante
preparado, fabricação ilegal de provas e contaminação das demais provas, inclusive a prova testemunhal que
seria produzida na instrução.
Às fls. 85/97, proferido acórdão pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe reconhecendo sua
incompetência superveniente em vista do novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual: "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício dos cargos e
relacionados às funções desempenhadas" , levando-se em conta que os crimes supostamente praticados pelos
atuais gestores do Município de São Francisco/SE não foram praticados durante o exercício dos cargos,
conquanto sejam a eles relacionados.
Com a remessa dos autos à 1ª instância, em decisão proferida em 25.1.2019, às fls. 101, a denúncia foi recebida
por este Juízo e determinada a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.
Apresentada às fls. 110/125 a resposta à acusação, em sede preliminar, os réus aduziram, em síntese, as
seguintes alegações: i) que a denúncia não foi ratificada pelo representante do Ministério Público Eleitoral atuante
na primeira instância, ocasionando a nulidade do feito; ii) a ocorrência de flagrante preparado, com fabricação de
prova, sendo contaminadas as demais provas, inclusive a prova testemunhal que seria produzida na instrução; iii)
a clandestinidade da gravação, feita sem autorização judicial, sendo tal prova ilícita e violadora da intimidade dos
réus; iv) a inépcia da denúncia, tendo a narração completa contradição dos fatos que motivam à sua imputação
delitiva.
Intimado o Representante do MPE em atuação nesta 19ª Zona Eleitoral para manifestação acerca das
preliminares suscitadas pela defesa dos réus, o Parquet manifestou-se às fls. 127/129 dos autos pela inexistência
de nulidade do processo, ratificando, com efeito, a denúncia oferecida pelo membro atuante na 2ª instância. Além
disso, consignou que a matéria acerca da ilicitude da prova produzida por gravação ambiental sem autorização
judicial encontra-se em discussão com repercussão geral no âmbito do STF, o que não obstaria o andamento do
feito até o julgamento definitivo do tema na Suprema Corte. Por fim, registrou que a denúncia é clara, objetiva,
firme e segura quanto à narrativa do crime supostamente cometido pelos réus, rebatendo, assim, a alegação de
inépcia da denúncia formulada pela defesa.
Às fls. 130, este Juízo rejeitou as questões preliminares suscitadas pela defesa atinentes à inépcia da denúncia e
à nulidade do processo por ausência de ratificação da denúncia pelo Parquet atuante em 1ª instância, deixando
para apreciar a matéria atinente à ilicitude da prova juntamente ao próprio mérito da causa e designando audiência
de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus, que ocorreu em
19.9.2019, na Sede da 19ª ZE/SE, em Propriá/SE (fls. 138/140).
Às fls. 143/145, apresentados memoriais pelo Ministério Público Eleitoral, no âmbito dos quais, em síntese, foi
sustentada a procedência da acusação em virtude da materialidade do crime atestada pela prova documental,
bem como da autoria delitiva comprovada pela prova testemunhal, sendo requerida, alfim, a condenação dos réus
como incursos nas penas do art. 299 do Código Eleitoral c/c o art. 29 e o art. 69, ambos do Código Penal.
Também por memoriais às fls. 147/170, a defesa sustentou e requereu, em síntese: i) o reconhecimento da
ilicitude da prova em razão do flagrante preparado, ausência de autorização judicial e/ou violação à intimidade dos
acusados; ii) a declaração de contaminação das provas derivadas da prova ilícita; iii) o desentranhamento da
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prova ilícita e de suas derivadas, por força do art. 157, § 1º, do CPP; iv) a absolvição dos réus com fulcro no art.
386, VII, do CPP, por ausência de provas, em relação a Alisson e Maria Aparecida, anulando, portanto, a
existência de concurso material/formal; v) o oferecimento da suspensão condicional do processo em razão da não
aplicação da Súmula 243 do STJ, uma vez que não se configurou o concurso de crimes; vi) sucessivamente, a
absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas do suposto crime pelas acusadas Altair e
Maria Rosa; vii) sucessivamente, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao
acusado Manoel Messias, com fulcro no art. 65, II, alínea "d" , do Código Penal; viii) em caráter subsidiário, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Penal; ix) a
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, uma vez presentes todos os requisitos do
benefício; x) alfim, o direito de os réus recorrerem em liberdade.
Vieram-me, então, os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Encerrada a instrução processual, estando o feito pronto para julgamento, impõe-se o exame sobre as provas
produzidas, a fim de serem valoradas as pretensões do Ministério Público e, em contrapartida, as que resultaram
da Defesa, de modo a ser realizada, diante dos fatos que ensejaram a presente persecução criminal, a prestação
jurisdicional do Estado.
2.1 - DA QUESTÃO PREJUDICIAL ACERCA DA (I)LICITUDE DA PROVA
Sustentam os réus como tese preliminar a ilicitude da principal prova documental do processo (mídia constante às
fls. 60 do IPL Anexo) - gravação em áudio efetuada pela eleitora Michele Santana dos Santos - e,
consequentemente, das provas testemunhais dela derivadas - os depoimentos da própria interlocutora, Michele
Santana dos Santos, e de sua genitora, Maria Aparecida Santos.
Nas peças de defesa, alegam os réus não restar dúvidas de que as pessoas que fizeram a gravação teriam se
valido da proximidade para com o réu Manoel Messias Nascimento Araújo (conhecido como "Neo" ) e, dada a
proximidade das eleições, teriam atraído os candidatos à sua residência e conduzido a conversa de maneira
ardilosa com o fito único de produzir a prova da suposta compra de votos.
Juntaram excertos da Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, bem como do Tribunal Superior
Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que corroborariam a tese da ilicitude da prova em questão, seja por ter
maculado a intimidade e a privacidade dos réus em suposto flagrante preparado, seja por ter sido produzida sem
autorização judicial, requerendo, por conseguinte, o desentranhamento da prova ilícita e de suas derivadas, e sua
absolvição por ausência de provas.
O órgão acusatório, a seu turno, não vislumbra ilicitude na gravação ambiental produzida, seja em ambiente
público, seja em recinto privado, ainda que sem autorização judicial, "notadamente quando não se constatar
induzimento ou incitação do autor da gravação à prática reputada como ilícita" (alegações finais MPE, às fls. 144).
Argumenta o MPE, ainda, que a tese contrária, em proteção à intimidade, enseja uma blindagem à
responsabilização de autores de ilícitos eleitorais ao proscrever o principal meio de prova de condutas praticadas
fora do alcance do olhar de outras pessoas e, consequentemente, "acaba por abrir larga avenida para a
impunidade e serve de estímulo para a reiteração da ilicitude" (alegações finais MPE, às fls. 144).
Por sua estreita relação com o mérito da demanda, haja vista que a análise da (i)licitude da prova implica sua
valoração, deixei para apreciá-la juntamente com o meritum causae, o que passo a fazer neste momento.
In casu, analisando detidamente o teor da gravação e o contexto em que fora produzido, não constato ilicitude na
gravação ambiental realizada pela interlocutora Michele Santana dos Santos, conquanto realizada sem o
conhecimento dos demais interlocutores e sem autorização judicial. Explico.
Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, X, assegura a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Nesse contexto, merece destaque o direito à
privacidade, direito da personalidade cuja tutela jurídica veio a ser consagrada também no art. 21 do Código Civil
de 2002 e que, nas palavras de PABLO STOLZE:
Manifesta-se, principalmente, por meio do direito à intimidade, não obstante a proteção legal da honra e da
imagem lhe seja correlata.
O elemento fundamental do direito à intimidade, manifestação primordial do direito à vida privada, é a exigibilidade
de respeito ao isolamento de cada ser humano, que não pretende que certos aspectos de sua vida cheguem ao
conhecimento de terceiros. Em outras palavras, é o direito de estar só.
Há vários elementos que se encontram ínsitos à ideia de intimidade: o lar, a família e a correspondência são os
mais comuns e visíveis.
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, Volume I: parte geral. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
171)
Não obstante, no caso dos autos, a gravação ambiental produzida pela interlocutora Michele Santana dos Santos
não violou os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade dos réus, uma vez que não há causa legal de
sigilo na conversa gravada e tampouco houve óbice à revelação de seu conteúdo em Juízo, notadamente por não
versar sobre aspectos da vida íntima, privada e/ou familiar dos réus, que se encontravam em residência alheia em
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plena campanha eleitoral, sendo a proprietária da residência a responsável pela gravação e quem poderia, de fato,
alegar a violação de sua intimidade/vida privada, concedendo, porém, permissão de acesso às autoridades ao
entregar a gravação realizada para a apuração de eventual conduta ilícita.
Ademais, é importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem, há algum tempo, seguindo a orientação
de que a gravação clandestina feita por um dos participantes da conversa é válida como prova para a deflagração
de persecução criminal (APn nº 707/DF). Outrossim, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada
no sentido de considerar como válida a realização de gravação ambiental por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro (RE 583.937 QO-RG, Relator Min Cezar Peluso, e RE 212.081, rel. Min. Octavio Gallotti),
admitindo este meio de prova, inclusive, em prejuízo da defesa, nos termos do julgado cujo excerto a seguir
colaciono:
QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO INSTAURADO A PARTIR DE CARTA DENÚNCIA E DE DEGRAVAÇÃO DE
FITA MAGNÉTICA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONVERSAS NÃO PROTEGIDAS POR SIGILO LEGAL.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE
FORO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM
RESOLVIDA, POR MAIORIA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO STF. 1. E
lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por um dos interlocutores, de conversa não protegida por
sigilo legal. Hipótese não acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas (inciso XII do art. 5° da
Constituição Federal). 2. Se qualquer dos interlocutores pode, em depoimento pessoal ou como testemunha,
revelar o conteúdo de sua conversa, não há como reconhecer a ilicitude da prova decorrente da gravação
ambiental. 3. A presença de indícios de participação de agente titular de prerrogativa de foro em crimes contra a
Administração Pública confere ao STF o poder-dever de supervisionar o inquérito. 4. Questão de ordem resolvida
no sentido de fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações e da
rejeição da proposta de trancamento do inquérito por alegada ilicitude da gravação ambiental que motivou a
abertura desse procedimento investigatório. (STF, Inq. 2116 QO, Relator Ministro Marco Aurelio, Relator para o
Acórdão: Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2011, DJe 29/02/2012).
Ressalto, ainda, que o Tribunal Superior Eleitoral, em sede de verdadeiro overruling, passou a admitir a gravação
ambiental produzida por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do(s) outro(s) interlocutor(es) ou sem
autorização judicial, no âmbito dos processos cíveis-eleitorais relativos às Eleições 2016 e seguintes, nos termos
do seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N° 64/90. PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência que vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos cíveis-eleitorais relativos a
eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização judicial, considerandose lícita a prova somente nas hipóteses em que captada em ambiente público ou desprovida de qualquer controle
de acesso.
2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido mormente em deferência ao princípio da segurança
jurídica, entendimentos divergentes já foram, por vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao pleito de
2012, amadurecendo a compreensão acerca da licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial.
3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da gravação ambiental neste Tribunal e da inexistência de decisão
sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016, além da necessidade de harmonizar o entendimento
desta Corte com a compreensão do STF firmada no RE n 583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução
jurisprudencial desta Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, como regra, a
licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem
autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à segurança jurídica.
4. A despeito da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema 979) acerca da matéria
relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais
nesta seara eleitoral, as decisões deste Tribunal Superior sobre a temática não ficam obstadas, dada a celeridade
cogente aos feitos eleitorais.
5. Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam examinadas as circunstâncias do
caso concreto para haurir a licitude da gravação ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, é, em
regra, lícita, ficando as excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, submetidas à
apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam
a lisura e a legitimidade das eleições.
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6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita e o contexto em que capturado o áudio, a gravação ambiental
afigura-se lícita, visto que os recorrentes protagonizaram o diálogo, direcionando-o para oferta espontânea de
benesses à eleitora, de modo que restou descaracterizada a situação de flagrante preparado.
7. O ilícito descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a doação, a promessa ou a
entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato, ao eleitor, em troca de voto, que, comprovado por
meio de acervo probatório robusto, acarreta a com inação de sanção pecuniária e a cassação do registro ou do
diploma.
8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor da conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação
ambiental, depreende-se ter havido espontânea oferta de benesses, pelos recorrentes, à eleitora Juscilaine Bairros
de Souza e seus familiares - oferecimento da quantia de R$ 500,00 (quiiihentos reais), facilitação do uso dos
serviços médicos da Unidade de Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no dia das
eleições, os parentes que moram em outro município e promessa de emprego para o marido da eleitora -,
vinculada ao especial fim de obter votos para o então candidato Gilberto Massaneiro, que participou ativamente da
conduta.
9. O art. 221 XVI, da LC n° 64/90, com a redação conferida pela Lp n° 135/2010, erigiu a gravidade como elemento
caracterizador do ato abusivo, a qual deve ser apurada no caso concreto. A despeito da inexistência de
parâmetros objetivos, a aferição da presença desse elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens
jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e legitimidade das eleições, que possuem guarida
constitucional no art. 14, § 90, da Lei Maior.
10. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, o abuso do poder político ou de autoridade insculpido no art.
22, caput, da LC n° 64/90, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício de
candidatura própria ou de terceiros (RO n° 172365/DF, ReI. íMin. Admar Gonzaga, DJe de 27.2.2018; RO n°
466997/PR, ReI. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2016; REspe n° 33230/RJ, Rei. Mm. João Otávio de Noronha, DJe
de. 31.3.2016).
11. Na hipótese dos autos, em que pese a moldura fática evidencie o uso desvirtuado da instituição pública, as
circunstâncias não se afiguram suficientemente graves para macular a legitimidade e a isonomia do pleito,
porquanto os fatos comprovados no acórdão cingem-se à eleitora específica e à ocasião única, o que, embora
aptos a caracterizar captação ilícita de sufrágio, mostram-se inábeis para atrair a gravidade necessária à
configuração do ato abusivo.
12. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a configuração do abuso do poder político em
relação a ambos os recorrentes, mantendo-se a condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação
ilícita de sufrágio. Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
(RESP nº 408-98/SC, Rel. Min. Edson Fachin, J. em 9.5.2019)
Por outro lado, pelo teor do áudio gravado e pelo contexto em que ocorrera a gravação, não há que se falar na
ocorrência de flagrante preparado, tendo em vista que os réus protagonizaram todo o diálogo, direcionando-o para
a oferta espontânea de vantagens às eleitoras, sem induzimento ou constrangimento por parte delas, tendo
ingressado na residência das mesmas em situação de campanha eleitoral e após, inclusive, terem visitado outras
residências, conforme afirmaram em seu interrogatório em Juízo (mídia de audiência às fls. 140 dos autos).
Dessa forma, considero lícita a prova produzida mediante gravação da conversa dos interlocutores ora réus,
realizada na residência das eleitoras Michele Santana dos Santos e Maria Aparecida Santos (mídia constante às
fls. 60 do IPL Anexo e respectiva degravação às fls. 15/22 do IPL Anexo) e, por conseguinte, rejeito a questão
prejudicial invocada pela defesa acerca da ilicitude da prova.
2.2 - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Ad primum, mister se faz tecer algumas considerações acerca do delito que é imputado aos réus na denúncia em
espeque. Trata-se do crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral, in litteris:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Segundo Bruno Milanez, o bem jurídico atingido pelo delito da corrupção eleitoral trata-se da liberdade do
exercício de direitos políticos e, notadamente, do direito ao voto. A norma tipifica tanto a chamada corrupção
eleitoral ativa (nas categorias "dar, prometer e oferecer" ) quanto a corrupção eleitoral passiva (nas categorias
"solicitar e receber" ). Afirma o autor que:
A corrupção eleitoral ativa é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige, portanto,
qualidade especial do sujeito ativo para a prática do delito. Nesse aspecto, diferencia-se da corrupção passiva
prevista no Código Penal (art. 317, CP), que possui exige que a solicitação ou recebimento da vantagem indevida
decorra das funções públicas.
(MILANEZ, Bruno. Corrupção eleitoral: uma análise do art. 299, do Código Eleitoral. Canal Ciências Criminais,
2016. Disponível em: < https://canalcienciascriminais.com.br/corrupcao-eleitoral/>. Acesso em: 10 de março de
2020.)
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Importante ressaltar que não há a necessidade de que o autor do delito de corrupção eleitoral em sua modalidade
ativa seja candidato a cargo político, conforme se aduz dos precedentes jurisprudenciais a seguir colacionados:
Possível a investigação de corrupção eleitoral restrita aos autores imediatos do delito, pois o crime pode ser
praticado por qualquer pessoa, não sendo necessário, na sua modalidade ativa, seja o candidato agente da
infração. - g.n. - (TSE - HC 39.073, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJE 27.3.2015)
A prática do crime capitulado no art. 299 do Código Eleitoral pode ser cometido inclusive por quem não seja
candidato, uma vez que basta, para a configuração desse tipo penal, que a vantagem oferecida esteja vinculada à
obtenção de votos. (TSE - HC 65, Rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ 21.6.2004)
É necessário, ainda, registrar que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que o delito de corrupção
eleitoral exige dolo específico para sua configuração, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer
abstenção, não havendo a necessidade, porém, de que o pedido de voto seja expresso, nos termos do seguinte
julgado:
"Para a configuração do delito de corrupção eleitoral exige-se a finalidade de obter ou dar o voto ou conseguir ou
prometer a abstenção, o que não se confunde com o pedido expresso de voto." (TSE - AgRg em AI 7.758, Rel.
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE 9.4.2012)
A doutrina majoritária, por sua vez, entende como consumado o delito de corrupção eleitoral ativa quando
satisfeitas as seguintes condições: i) ficar comprovado que o sujeito ativo deu, prometeu ou ofereceu vantagem
econômica de qualquer natureza; ii) a vantagem esteja, expressa ou implicitamente, vinculada à obtenção de voto
ou sua abstenção; iii) que sejam os sujeitos passivos eleitores identificados/identificáveis.
Por fim, cabe frisar que a maior parte da doutrina defende que o crime de corrupção eleitoral, em ambas as
modalidades, é crime de mera conduta ou crime formal, vez que, ou prevê conduta exterior passível de apreensão
mas não exige que o resultado efetivamente ocorra para que esteja consumado ("dar" ), ou não exige qualquer
alteração do mundo exterior para sua consumação ("prometer" ou "oferecer" ).
Pois bem. Analisadas as características do delito de corrupção eleitoral ativa, passemos à análise das condutas
dos réus à luz do arcabouço probatório produzido na presente persecutio criminis, a saber: a gravação ambiental
produzida pela eleitora Michele Santana dos Santos, bem como seu depoimento e o de sua genitora, Maria
Aparecida Santos ("Dona Tuta" ), além do interrogatório dos acusados.
Do exame dos autos, em primeiro lugar, depreende-se que nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório
em Juízo logrou êxito em demonstrar o cometimento dos ilícitos atribuídos à ré MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO
NASCIMENTO.
É que, na gravação ambiental constante dos autos do IPL anexo (fls. 60), não foi atribuída pela perícia criminal
qualquer fala à ré MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO no diálogo havido no interior da residência
de Michele e Maria Aparecida. Outrossim, nos depoimentos de ambas as testemunhas, não há relato contundente
de que a ré MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO tenha dado, prometido ou oferecido dinheiro,
dádiva ou qualquer outra vantagem, para conseguir seus votos ou sua abstenção, ainda que tenha estado
presente na aludida visita em campanha eleitoral.
Portanto, forçosa é, no caso em epígrafe, a absolvição da ré MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO
por não existir prova de ter concorrido para a infração penal, ex vi do art. 386, inciso V, do Código de Processo
Penal.
Não obstante, pela análise acurada da gravação ambiental produzida (fls. 60 do IPL e respectiva degravação às
fls. 15/22 do IPL Anexo) e dos depoimentos e interrogatórios produzidos em Juízo, percebo uma convergência de
elementos que corroboram a autoria e o dolo na conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral pelos réus
ALTAIR SANTOS NASCIMENTO e MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO.
No tocante à ré ALTAIR SANTOS NASCIMENTO, observa-se falas como: "Então, minha irmã, é uma oportunidade
que você vai ter. A minha proposta é essa, você vá pensando na minha proposta" ; "verdadeiríssimas, eu lhe dei
poder pra você conversar com ela" (referindo-se às palavras do réu MANOEL MESSIAS NASCIMENTO
ARAÚJO); que corroboram o fato de ter a ré ALTAIR SANTOS NASCIMENTO verdadeiro domínio do fato
criminoso consistente nas vantagens prometidas em troca dos votos das eleitoras Michele e Maria Aparecida.
Quanto ao réu MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO, sobrelevam-se as seguintes falas: "Eu vou fazer o
seguinte, eu vou fazer um acordo pra tirar esse papel daí" (referindo-se ao cartaz do candidato concorrente);
"Diga em que a gente pode lhe ajudar aí, vá. Você, como Michelinha também. Eu quero vocês duas juntas. Não é
Dona Michelinha?" ; ¿Ói, pra segunda à tarde pra você trabalhar com a gente na Prefeitura, viu? Certo? Na parte
da limpeza, dessas coisas. Ou na merenda escolar. Em alguma coisa, a gente coloca você. Dê essa oportunidade
à gente! Eu assumo essa responsabilidade com você! Vá, Michele!" ; ¿Ói, Tuta, eu me comprometo em levar sua
filha junto com a gente pra trabalhar a partir de primeiro de janeiro. Ela já vai começar a ganhar dinheiro. Eu me
comprometo com isso." ; "Nós estamos aqui de frente à prefeita, diga aí, prefeita, se essas palavras minhas se
tornam verdadeiras ou não." ; "Tem tudo, viu Michelinha? Eu vou ficar lhe dando... Eu vou ficar lhe dando seus
duzentos, todo mês, certo? E outra, vou forrar aqui. Não é logo em janeiro não, não... janeiro e fevereiro, porque...
Mas, no decorrer do tempo, a gente forra. Confie no que seu amigo tá dizendo, certo?" ; "Fique junto comigo. Você
não vai se arrepender, Michele. Você não vai se arrepender" ; "E eu vou arranjar uma cervejinha pra você tomar.
Viu? Tá certo? Estamos combinados?" ; "E Tuta também. Viu, Tuta?" . De fato, todas as falas retro mencionadas
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demonstram que o réu MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO também detinha o domínio do fato criminoso,
exercendo, na maior parte do tempo, o controle do acontecimento típico e doloso, dominando e executando a
realização do tipo injusto consistente na compra de votos das eleitoras Michele e Maria Aparecida.
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em Juízo, salvaguardadas pequenas diferenças de caráter secundário,
confirmaram que os réus adentraram em sua residência e prometeram uma série de vantagens em troca de seus
votos.
Dos interrogatórios dos acusados, a seu turno, embora as rés ALTAIR SANTOS NASCIMENTO e MARIA ROSA
BARBOSA NASCIMENTO ARAÚJO tenham negado a promessa ou oferta de vantagens em troca dos votos das
eleitoras Michele e Maria Aparecida, o réu MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO, por sua vez, confessou
em Juízo ter prometido vantagens às eleitoras em troca de seus votos, alegando, contudo, desconhecimento da
ilicitude de sua conduta, pois teria suposto que a antijuridicidade existiria apenas caso desse quantia prévia em
dinheiro em troca dos respectivos votos das eleitoras. Todavia, o desconhecimento da lei, sobretudo para um
agente público, é verdadeiramente inescusável.
Observo, ainda, que a confissão espontânea do réu MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO enquadra-se na
categoria de confissão qualificada, a qual, segundo a doutrina majoritária, impede a aplicação da atenuante
prevista no art. 65, III, alínea "d" , do Código Penal, tese defendida pelos professores Schmitt, Nucci e Capez,
sendo afirmado por este último:
A confissão qualificada, em que o acusado admite a autoria, mas alega ter agido acobertado por causa da
excludente da ilicitude (confessa ter matado em legítima defesa) não atenua a pena, já que, neste caso, o acusado
não estaria propriamente colaborando para a elucidação da autoria, tampouco concordando com a pretensão
acusatória, mas agindo no exercício de direito de autodefesa.
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Editora Saraiva. Pág. 455)
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme atestam os excertos abaixo
colacionados:
(¿) AFRONTA AO ART. 65, III, "D" DO CP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. (¿) 3. Prevalece
nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que não se justifica a aplicação da atenuante pela confissão
espontânea quando o acusado nega o dolo na conduta (¿) (STJ. AgRg no REsp 999.783/MS. Rel. Maria Thereza
de Assis Moura. T6. DJe 28.02.2011).
(¿) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA (¿) 1. A confissão qualificada
na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de
ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (¿) (STJ. HC.
129.278/RS. Rel. Laurita Vaz. T5. DJe 25.05.2009).
Destarte, resta suficientemente provada a prática delituosa consumada em concurso pelos corréus ALTAIR
SANTOS NASCIMENTO e MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO, consistente na conduta de prometer
dinheiro e outras vantagens em troca dos votos das eleitoras Michele Santos Santana e Maria Aparecida Santos,
caracterizando, portanto, o concurso formal impróprio de crimes previsto na parte final do art. 70 do Código Penal,
haja vista que a ação de ambos os agentes foi dolosa e os crimes concorrentes no caso em tela resultam de
desígnios autônomos, sendo descabido, portanto, o pedido formulado pela defesa para o oferecimento do
benefício da suspensão condicional do processo aos réus, ex vi do verbete nº 243 da Súmula do STJ.
Não vislumbro, contudo, elementos suficientes a fim de caracterizar a conduta da corrupção eleitoral ativa por
parte dos réus em face do eleitor de prenome "Alisson" , descrito de forma genérica na denúncia como filho de
Maria Aparecida Santos, mas que na realidade trata-se de ex-cônjuge/companheiro de Michele Santana dos
Santos, não presente na residência quando da promessa das vantagens às eleitoras em troca de seus votos.
Assim, configura-se atípica a conduta dos réus quanto a essa imputação específica.
III - DISPOSITIVO
Ex positis, com fundamento nos dispositivos legais acima elencados e nos princípios de direito aplicáveis à
espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, por conseguinte: I) CONDENAR os réus
ALTAIR SANTOS NASCIMENTO e MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO nas penas do art. 299 do Código
Eleitoral c/c o art. 70 do Código Penal (dois crimes); II) ABSOLVER a ré MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO
NASCIMENTO das imputações que lhe foram lançadas na exordial, com fundamento no art. 386, V, do Código de
Processo Penal.
Passo à dosimetria e à aplicação das penas.
3.1 - ALTAIR SANTOS NASCIMENTO
3.1.1 - CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA
3.1.1.1 - VÍTIMA: ELEITORA MICHELE SANTANA DOS SANTOS
A pena prevista para a infração capitulada no artigo 299 do Código Eleitoral, levando-se em conta o disposto no
art. 284 do mesmo diploma legal, é de reclusão de 01 (um) ano.
A conduta da ré é reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em razão da sua
culpabilidade. Não há informações de que possua maus antecedentes. Não existem elementos para aferir a
conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos são os inerentes ao crime. As circunstâncias são as
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inerentes ao tipo. As consequências são graves, porquanto houve grave dano à lisura do pleito eleitoral. Não
houve contribuição do comportamento da vítima para a prática do delito.
Nesses termos, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a penabase em
01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a, definitivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses.
De modo a guardar a proporcionalidade em relação à pena corporal, fixo a pena de multa em 6 (seis) diasmulta.
Considerando a situação econômica informada nos autos, atribuo a cada diamulta o valor de 1/3 (um terço) do
saláriomínimo nacional vigente na data do fato (setembro de 2016), valor este que deverá ser corrigido
monetariamente desde então pelos índices oficiais, observando-se os critérios de atualização estabelecidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
3.1.1.2 - VÍTIMA: ELEITORA MARIA APARECIDA SANTOS
A pena prevista para a infração capitulada no artigo 299 do Código Eleitoral, levando-se em conta o disposto no
art. 284 do mesmo diploma legal, é de reclusão de 01 (um) ano.
A conduta da ré é reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em razão da sua
culpabilidade. Não há informações de que possua maus antecedentes. Não existem elementos para aferir a
conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos são os inerentes ao crime. As circunstâncias são as
inerentes ao tipo. As consequências são graves, porquanto houve grave dano à lisura do pleito eleitoral. Não
houve contribuição do comportamento da vítima para a prática do delito.
Nesses termos, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a penabase em
01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a, definitivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses.
De modo a guardar a proporcionalidade em relação à pena corporal, fixo a pena de multa em 6 (seis) diasmulta.
Considerando a situação econômica informada nos autos, atribuo a cada diamulta o valor de 1/3 (um terço) do
saláriomínimo nacional vigente na data do fato (setembro de 2016), valor este que deverá ser corrigido
monetariamente desde então pelos índices oficiais, observando-se os critérios de atualização estabelecidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
3.1.2 - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (OU IMPERFEITO)
Há concurso formal entre os delitos praticados pela sentenciada, uma vez que praticados mediante uma só ação,
aplicando-se, entretanto, cumulativamente, as penas, em virtude de a ação ser dolosa e os crimes concorrentes
resultarem de desígnios autônomos entre si, possuindo elementos volitivos próprios. Por isso, entre os aludidos
delitos, deve ser aplicada a regra do art. 70 (in fine) c/c o art. 69, ambos do Código Penal para a definição da pena
total.
Por conseguinte, e em se tratando de dois crimes, somo as penas acima cominadas, resultando, definitivamente,
na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena de reclusão (artigo 33, § 2º, "c" , do Código Penal).
3.1.3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Considerando que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano e inferior a 4 (quatro) anos, fazendo jus a sentenciada
à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos, em conformidade com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas
restritivas de direitos, a saber: i) prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos a serem pagos a
entidade pública ou privada com destinação social (determinada em audiência admonitória), nos termos do art. 45,
§ 1º, do Código Penal; ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública (determinada em audiência
admonitória), nos termos do art. 46 do Código Penal.
3.2 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO
3.2.1 - CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA
3.2.1.1 - VÍTIMA: ELEITORA MICHELE SANTANA DOS SANTOS
A pena prevista para a infração capitulada no artigo 299 do Código Eleitoral, levando-se em conta o disposto no
art. 284 do mesmo diploma legal, é de reclusão de 01 (um) ano.
A conduta do réu é reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em razão da sua
culpabilidade. Não há informações de que possua maus antecedentes. Não existem elementos para aferir a
conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos são os inerentes ao crime. As circunstâncias são as
inerentes ao tipo. As consequências são graves, porquanto houve grave dano à lisura do pleito eleitoral. Não
houve contribuição do comportamento da vítima para a prática do delito.
Nesses termos, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a penabase
em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a, definitivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses.
De modo a guardar a proporcionalidade em relação à pena corporal, fixo a pena de multa em 6 (seis) diasmulta.
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Considerando a situação econômica informada nos autos, atribuo a cada diamulta o valor de 1/3 (um terço) do
saláriomínimo nacional vigente na data do fato (setembro de 2016), valor este que deverá ser corrigido
monetariamente desde então pelos índices oficiais, observando-se os critérios de atualização estabelecidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
3.2.1.2 - VÍTIMA: ELEITORA MARIA APARECIDA SANTOS
A pena prevista para a infração capitulada no artigo 299 do Código Eleitoral, levando-se em conta o disposto no
art. 284 do mesmo diploma legal, é de reclusão de 01 (um) ano.
A conduta do réu é reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em razão da sua
culpabilidade. Não há informações de que possua maus antecedentes. Não existem elementos para aferir a
conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos são os inerentes ao crime. As circunstâncias são as
inerentes ao tipo. As consequências são graves, porquanto houve grave dano à lisura do pleito eleitoral. Não
houve contribuição do comportamento da vítima para a prática do delito.
Nesses termos, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a penabase
em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a, definitivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses.
De modo a guardar a proporcionalidade em relação à pena corporal, fixo a pena de multa em 6 (seis) diasmulta.
Considerando a situação econômica informada nos autos, atribuo a cada diamulta o valor de 1/3 (um terço) do
saláriomínimo nacional vigente na data do fato (setembro de 2016), valor este que deverá ser corrigido
monetariamente desde então pelos índices oficiais, observando-se os critérios de atualização estabelecidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
3.2.2 - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (OU IMPERFEITO)
Há concurso formal entre os delitos praticados pelo sentenciado, uma vez que praticados mediante uma só ação,
aplicando-se, entretanto, cumulativamente, as penas, em virtude de a ação ser dolosa e os crimes concorrentes
resultarem de desígnios autônomos entre si, possuindo elementos volitivos próprios. Por isso, entre os aludidos
delitos, deve ser aplicada a regra do art. 70 (in fine) c/c o art. 69, ambos do Código Penal para a definição da pena
total.
Por conseguinte, e em se tratando de dois crimes, somo as penas acima cominadas, resultando, definitivamente,
na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena de reclusão (artigo 33, § 2º, "c" , do Código Penal).
3.2.3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Considerando que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano e inferior a 4 (quatro) anos, fazendo jus o sentenciado
à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos, em conformidade com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas
restritivas de direitos, a saber: i) prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos a serem pagos a
entidade pública ou privada com destinação social (determinada em audiência admonitória), nos termos do art. 45,
§ 1º, do Código Penal; ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública (determinada em audiência
admonitória), nos termos do art. 46 do Código Penal.
3.3 - PROVIMENTOS FINAIS
Efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direitos, incabível a suspensão
condicional das penas, podendo os condenados apelar da sentença em liberdade.
Intimem-se as partes pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, providencie a Serventia Eleitoral:
a) Proceda-se às devidas comunicações administrativas, para fins de estatística e antecedentes;
b) Intimem-se os condenados para que efetuem o pagamento da multa penal no prazo de 10 (dez) dias;
c) Promova-se a suspensão dos direitos políticos dos condenados;
d) Cadastre-se a execução da pena, nela designando audiência admonitória.
P. R. C.
Propriá/SE, 18 de março de 2020.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral
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PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600063-73.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
INSTRUÇÃO 0600063-73.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Advogado do(a) INTERESSADO(S):
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
RESOLUÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 11/05/2020
EMENTA:
INSTRUÇÃO Nº 0600063-73.2020.6.25.0000
VOTO
O DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS (Relator):
Senhores Membros e Ilustre Procurador Regional Eleitoral,
Consoante já salientado, a proposta de Resolução em exame objetiva alterar a Resolução 78/2016, que dispõe
sobre o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, para fazer incluir a quinta modificação do Plano
de Obras, com a reclassificação da lista de obras e serviços de engenharia, em unção da inclusão da obra
nomeada “Ampliação da Sede –Arquivo Central”.
Apresenta entre as justificativas para a alteração, a necessidade de espaço físico para abrigar documentos
impressos, a exemplo do grande número de autos oriundos das Zonas Eleitorais, bem como a adoção por este
Tribunal da política de substituição de imóveis locados ou cedidos por imóveis próprios.
Por fim, traz ainda como alteração, no seu artigo 1º, uma nova nomenclatura, deixando de ser Plano de Obras do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e passando a ser doravante denominado “Plano de Obras”.
Postas essas principais considerações, submeto a presente minuta de Resolução àdouta apreciação deste
colendo Plenário, ao tempo em que VOTO pela sua APROVAÇÃO.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente do TRE/SE
PROCESSO 0601182-40.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601182-40.2018.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): MARIA APARECIDA DA SILVA (ELEIÇÃO 2018 MARIA APARECIDA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): DIOGO SOUZA GOMES - OAB/SE 8323
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe e do art. 82, §1º, da Resolução nº 23.553/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA MARIA APARECIDA DA
SILVA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir desta intimação, efetuar e/ou comprovar o
recolhimento ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, que foi aplicado nos autos do processo em referência,
sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança mediante execução fiscal.
A GRU atualizada bem como o discriminativo de débito atualizado estão disponibilizados no andamento
processual do PJE.
Aracaju (SE), em 19 de maio de 2020.
LUCIANA ALVES SANTOS
Servidora da 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

