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DECISÃO

 
 

Cuida-se de DENÚNCIA engendrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu presentante, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais, em face da sra. MARINEZ SILVA PEREIRA LINO, sobre quem recai a prática do crime previsto no art.
350 do Código Eleitoral (Falsidade Ideológica Eleitoral).
Cinge-se a tese acusatória à imputação fática condizente com prática de omissão, pela denunciada, concernente à prestação de
contas afeta ao pleito eleitoral do ano de 2016, especificamente quanto à declaração e não quitação de débito contraído em
razão da campanha que culminou com sua eleição ao cargo de Prefeita do Município de Monte Alegre/SE.
Pois bem.
Preambularmente, rememore-se a pacificidade da necessidade de recebimento da denúncia quando a imputação contiver em
seus elementos indícios de autoria e materialidade delitiva, cujo aprofundamento deve ser realizado no curso da instrução criminal

eleitoral, consoante já decidido pelo e. TRE/SE1, verbis:
EMENTA
ELEITORAL. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 350
DO CÓDIGO ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
1. Demonstrada a justa causa, consubstanciada na existência de indícios de autoria e materialidade
do cometimento da conduta tipificada no artigo 350 do Código Eleitoral, impõe-se o recebimento da
denúncia para análise aprofundada, sobre o ilícito apontado, no curso do competente processo penal
eleitoral.
2. Recebimento da denúncia.
(Acórdão na Ação Penal n.º 1-53.2018.6.25.0000, julgamento em 30.07.2018, Relator: Juiz José
Dantas de Santana, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe em 01.08.2018).

Depreende-se das peças informacionais que consubstanciaram a exordial acusatória a presença
de indícios de irregularidade(s) constatada superveniente à aprovação das contas da denunciada
junto à justiça eleitoral concernente a débito de campanha tendo como credora a pessoa jurídica
AJF Impressões Gráficas LTDA – ME.
Atesta-se a referida declaração de despesas junto ao portal de divulgação de candidaturas e
contas eleitorais elaborada pela então candidata à chefia do executivo municipal. Todavia,
destacou a credora que o pagamento não fora efetuado, a despeito da confissão extrajudicial da
utilização dos referidos serviços a título de material de campanha.
Oportunizada manifestação à imputada, suscitou esta a incompetência deste Juízo para
apreciação do pleito sob desate, invocando a incidência de foro especial por prerrogativa de
função.
O parquet eleitoral, ao revés, postulou o prosseguimento do feito.

Num. 35225671 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO - 02/11/2020 10:53:39
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110210533897200000033251807
Número do documento: 20110210533897200000033251807



 

Pois bem.
Acerca da prerrogativa funcional objeto de pontuação pela denunciada, mostra-se de bom alvitre
pontuar que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”2. Assim sendo,
face à ausência de nexo entre o fato imputado e o exercício atual do cargo político – o qual, aliás,
não era desempenhado à época – impositiva a rejeição da preliminar arguida.
Ademais disso, em homenagem ao princípio tempus regit actum, pondere-se a incidência ao
contexto sobre o qual encontra-se o caso concreto das disposições da Res. n. 20.463/2015 do e.
TSE, mormente o disposto no art. 27, caput e parágrafo primeiro, cuja redação, data vênia,
transcreve-se a seguir:

Art. 27. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de
despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até
o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Porquanto presentes elementos indiciários de prova de suposta irregularidade no tocante à
quitação integral de despesa declarada em prestação de contas pela denunciada, presente a
justa causa hábil ao prosseguimento da marcha processual.
Por conseguinte, ao viso da premente necessidade de adequação e impulsionamento do feito, na
esteira do art. 359, caput, do Código Eleitoral, designa-se audiência a ser realizada em 10 de
dezembro de 2020, às 09h00min.
Sobre a forma de realização da mencionada solenidade, sobreleve-se que será presencial por
videoconferência (mista, ou seja, parte presencial, parte por videoconferência), a teor da
Portaria Normativa – GP1 de n.º 62/2020 do e. TJSE e Res. 322/CNJ.
Por conta disso, disponibiliza-se, desde já, link de acesso à plataforma virtual CISCO WEBEX na
qual será real izada a assentada, conforme data e horár io suso mencionados:
https://cnj.webex.com/meet/AIJ_PORTO_DA_FOLHA
Intimações necessárias.
1Cf. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Repertório Temático de Julgados do TRE/SE. Aracaju, SE: 2019, p. 103.
2Cf. Supremo Tribunal Federal. AP 937 QO. Rel. min. Roberto Barroso, P, j. 3-5-2018, DJE 265 de 11-12-2018.
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