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Tribunal de JustiÂ§a do Estado de Sergipe 

DECISÃO OU DESPACHO 

Dados do Processo: 

Número: 

201500824708 Sb 

Classe: 
Apelação 
Fase: 
DISTRIBUÍDO 
Escrivania: 
Escrivania da 28  Câmara aval e Câmaras Oveis Reunidas 
Grupo: 
III 
Processo Origem: 
201312100121 • 

Segredo de Justiça: 
NÃO 
Tipo do Processo: 
Físico 
Número Único: 
0003879-88.2013.8.25.0001 
Procurador de Justiça: 
EUZA MARIA GENTIL MISSANO COSTA 

Situação: 
JULGADO 
Julgamento: 
30/03/2017 
Impedimento/Suspeição: 
NÃO 
Processo Sigiloso: 
NÃO 

Órgão Julgador: 
28  CÂMARA Cá/EL 
Procedência: 
214 Vara Oval de Aracaju 
Distribuído Em: 
09/10/2015 

Partes do Processo: 

Tipo 	 Nome 

Apelante ROGERIO CARVALHO SANTOS 

Representante da Parte 

Advogado: HANS WEBERLING SOARES - 3839/SE 
Advogado: MÁRIO CÉSAR VASCONCELOS FREIRE DE 
CARVALHO - 2725/SE 
Advogado: RODRIGO CASTELLI - 661-A/SE 

Apelado 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 
SERGIPE 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (art. 105 III 'a' e 'c' CF) — 5765/5789 — interposto por 
ROGÉRIO CARVALHO SANTOS, nele imputando vícios processuais (art. 1.022 
CPC/15) ao acórdão, revaloração de prova (arts. 373, I, 374,1, CPC/15) a ser empreendida, 
impossibilidade de reenquadramento de sua conduta e desproporcionalidade das penas 
aplicadas, questões advindas da condenação por improbidade administrativa resultante de 
negligência funcional e dispensas impróprias de licitações. 

O acórdão (fls. 5704/5750) recorrido está assim ementado: 

-Constitucional e Administrativo — Ação Civil Pública — Preliminar de 
falta de interesse — Rejeitada —Atos de improbidade administrativa — 
Atraso no pagamento de débitos alusivos ao consumo de água e 
energia e de INSS e ISS — Dano ao erário (art. 10 da LIA) - Prova de 
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dano ao erário — Negligência nas condutas funcionais -Contrataç'do de 
prestadores de serviço sem licitaç'ão — Hipótese de dispensa não 
configurada — Ofensa aos princípios regentes da Administração 
Pública (Art. 11 da LIA) —Cominação de pena — Princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade — Redução da multa civil — 
Condenação em litigância de má-fé — Interposição de recurso 
protelatório - Cabimento. 

1— O binômio utilidade/necessidade está claramente demonstrado. A 
utilidade materializa-se na obtenção de provimento judicial destinado à 
apurar os atos de improbidade administrativa praticados pelo Apelante, 
inclusive, os quais teriam causado prejuízo ao Erário, ao passo que a 
necessidade se reflete na busca da tutela jurisdicional para satisfazer 
sua pretensão. Ademais, não procede a argumentação do Recorrente 
relacionada à vincula ção do Judiciário à decisão do Tribunal de Contas, 
diante das disposições do art. 5°, inciso XXXV da Constituição Federal 
que trata sobre a lnafastabilidade da Jurisdição, bem como pela 
independência entre as instâncias administrativa e a judicial, pela qual 
não há interferência no processamento dos Mitos no ambito umas das 
outras, de maneira que as decisões exaradas em uma das instâncias não 
vincula as demais; 

11—A Constituição Federal em seu o art. 37, caput, submeteu a 
administração pública direta e indireta aos princípios da legalidade. 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, inclusive, traz em 
seu § 4° as penalidades a ser aplicadas aos que cometerem ato de 
improbidade administrativa, tendo a Lei n° 8.429/1992 regulamentado a 
referida dicção constitucional, dispondo acerca das sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional, além de dar outras providências; 

III - In casu, o Requerido na qualidade de Secretário de Saúde do Estado 
de Sergipe praticou ato de improbidade administrativa, no período de 
janeiro a outubro de 2007, gerador de um prejuízo para os cofres 
públicos de cerca de R$ 44.005,16 (quarenta e quatro mil e cinco reais e 
dezesseis centavos), decorrentes do atraso no pagamento de despesas 
relacionadas à energia elétrica e água que culminaram com o 
pagamento de juros e multas e por não ter recolhido, tempestivamente, o 
INSS e ISS, tudo conforme relatório de inspeção extraordinária 
realizado no HUSE, oriundo do Tribunal de Contas, cuja veracidade não 
foi inquinada pelo recorrente com a apresentação de qualquer 
contraprova, ,restando suficientemente provadas as irregularidades 
apontadas na administração da aludida Secretaria do Estado, 
decorrentes da negligência (elemento subjetivo caracterizador da 
conduta culposa) no exercício do seu dever de orientação, coordenação 
e supervisão dos órgãos e entidades da administração estadual na área 
de sua competência (Art. 90, inciso I, CE), o que configura omissão 

' geradora de prejuízo ao erário, conduta tipificada no art 10 da Lei o° 

8.429/92; 
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IV - A Constituição Federal prevê que a Administração Pública somente 
pode contratar mediante processo de licitação, o qual se destina a 
selecionar a melhor proposta, tomando por norte os princípios da 
moralidade, competitividade e igualdade entre os interessados, 
constituindo a licitação a regra, cujas exceções decorrem de hipóteses 
restritas presentes nos arts. 24 (dispensabilidade) e 25 (inexigibilidade), 
ambos, da Lei n° 8.666/93, contudo,-  a situação apresentada nos autàs 
não se adequa à emergência de que trata o.  art. 24, inciso IV pois não se 
vislumbra a excepcionalidade autorizadora para a dispensa de licitação, 
mormente, se considerado que o vencimento dos contratos de prestação 
de serviços representam um fator previsível na administração de 
qualquer órgão público, bem como por não se apurar o "risco de danos 
em virtude da demora na adoção de uma providência acauteladora 
destinada a impedir o sacrjficio de bens, interesses e valores protegidos 
pelo Direito" (op. cit. Justen Filho, Marçal), já que determinados 
serviços contratados não estão diretamente ligados à atividade fim do 
hospital e poderiam aguardar a realização de procedimento licitatório; 

V- Configurada a prática de ato de improbidade administrativa, por 
violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 
igualdade e eficiência, isso porque ao dispensar indevidamente a 
licitação praticou o ex Secretário de Estado conduta ímproba, 
caracterizado pelo dolo eventual, ao não observar a forma que a lei 
prescreve para a realização dos atos (dispensa) e aceitar a possibilidade 
do resultado lesivo, restando evidenciada a hipótese contida no art. 11 
da Lei de Improbidade Administrativa; 

VI — A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 
exige que o Magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do 
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" 
(conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido 

-artigo). Assim, é necessária a análise da razoabilidade e 
proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à 
cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas, 
indistintamente, de maneira cumulativa, impondo-se a modificação do 
julgado neste ponto específico, tão somente para reduzir o valor da 
multa civil aplicada; 

VII - Nos termos do art. 17, caput e inciso VII do CPC, "reputa-se 
litigante de má:fé aquele que" "interpuser recurso com intuito 
manifestamente protelatório", hipótese que no entendimento do STJ 
resta configurada quando a parte interpõe embargos de declaração com 
a finalidade de rediscutir matéria já decidida 

VIII — Recurso conhecido e parcialmente provido." 

As contrarrazões da Procuradoria de Justiça foram apresentadas às fls. 5.801/5.815. 
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É o relato. 

O recurso está tempestivo e o preparo foi recolhido. 

Inicia aduzindo a necessidade de afastar vícios processuais (art. 1.022 CPC/15) contidos 

no acórdão. 

A questão foi devidamente abordada conforme se vê da apreciação contida às fls. 
5704/5750, inexistindo campo para a remessa eis que pertinente a seguinte orientação 
jurisprudencial quando se constata a fundamentação impugnada: 

"PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRL4 DE PROCESSAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. 

1- Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de 
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a 
requerimento e/ou corrigir erro material 

II - Para a configuração dos vícios elencados no referido dispositivo legal, necessário que 
algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de 
apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição e a obscuridade, 
suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios, estejam contidas 
entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do 
acórdão embargado. 

V - Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgInt no AREsp 949.732/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)" 

Quanto a alegada revaloração de prova (arts. 373, I, 374, I, CPC/15) não há como 
encampar tal entendimento visto que a decisão recorrida não foi além da reapreciação de 
fatos, documentos e testemunhos devolvidos a esta Instância recursal, pelo que o tema tem 
nítido caráter de reexame probatório se assentando em precedentes do STJ que assim 
balizam: 

"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA 
DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. SANÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA 
FATICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/S Ti. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO. 

SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA 
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade 
Administrativa proposta pelo Ministério Público .estadual contra José Geraldo Riva, 
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Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, e 
Humberto Melo Bosaipo. 

Sustenta o Parque! que os requeridos agiram, de modo orquestrado e sintonizado, com 
intento de se apropriar indevidamente de dinheiro público, por meio de criação de empresa 
de fachada (fantasma), que teria recebido cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso como remuneração de serviços que jamais executaram, até porque 
a empresa não existia de fato. 

O Juiz de I° Grau julgou procedente o pedido. 

O Tribunal a quo negou provimento às Apelações do ora recorrente. 

PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 5. O entendimento do STJ é no sentido de que, 
para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da 
Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9° e II e, ao menos, pela 
culpa, nas hipóteses do artigo 10. 

É pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que o ato de improbidade 
administrativa previsto no art. II da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, 
contudo, não precisa ser especifico, sendo suficiente o dolo genérico. 

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, 
é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do 
elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não 
visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-
fé. 

Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, ReL Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 28/5/2015, REsp I.512.047/PE, ReL Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 30/6/2015, AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, AgRg no AREsp 532.42I/PE, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014. 

Enfim, o Tribunal de origem foi categórico ao reconhecer a presença do elemento 
subjetivo: "Elucido, por oportuno, que nem de longe a sentença lançou mão da 
responsabilidade objetiva, pois existem nos autos, provas contundentes que apontam para 
o envolvimento de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO nas 
irregularidades detectadas pelo Ministério Público." "A responsabilidade imputada aos 
recorrentes JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO não decorreu do 
simples liame entre o comportamento e o dano, mas da negligência em fiscalizar os atos 
praticados por seus subordinados, viabilizando o desvio da verba pública, o que 
claramente caracteriza modalidade de responsabilidade subjetiva, e não objetiva, 
contrariamente do que pretendem fazer crer". (fls. 3501-3502, grifo em itálico 
acrescentado) 

Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do 
recorrente, demanda reexame do acervo/ático-probatório dos autos, o que é inviável em 
Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no 
AREsp 473.878/SP, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza convocada do TRF 4" Região). 
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Primeira Turma, ale 9/3/2015, e REsp 1.285.160/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 

PROVA DOCUMENTAL E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 11. No mais, ao 
contrário do que sustenta o agravante, a prova é documental, e, assim, o julgamento 
antecipado da lide está devidamente fundamentado. Vejamos parte do voto do v. acórdão 
recorrido: "As provas documentais contidas nestes autos dão conta de que a empresa 
beneficiária dos cheques enumerados (cujos microfilmes obtidas em quebra judicial de 
sigilo bancário também constam destes autos -fls. 853/924) não tinha situação jurídica 
regular de modo a poder operar validamente, com o Poder Público e, portanto, oferecer-
lhe serviços ou materiais, tendo efetivamente figurado como beneficiária de todos os 
cheques citados na inicial. 

Esse fato, ou seja, a irregular situação jurídica da empresa, alegado na inicial, não foi • 

especificamente impugnada pela defesa de nenhum dos requeridos, restando incontroverso 
nos termos do que prevê o art 334, 11 e III do CPC. (..) O fato base da impugnação, isto é, 
a emissão de 44 (quarenta e quatro) cheques pela Assembleia Legislativa em favor da 
firma individual D. P Quintana Publicidade, portanto, é admitida pelos requeridos, 
atraindo a incidência da regra do art. 334, II, do CPC.(.)Assim, se o julgamento 
antecipado da lide foi devidamente fundamento no fato do magistrado reputar suficientes 
as provas documentais produzidas, é perfeitamente possível o indeferimento das provas 
requeridas pelas partes, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa. 
(..)Percebe-se, facilmente, que a intenção dos apelantes é anular a sentença e os efeitos 
dela advindos, fazendo com que os autos retornem a instância de origem, para novo 
julgamento. Digo isto, porque o cerceamento a defesa foi alegado de forma genérica, não 
havendo o apontamento específico quanto este ou aquele elemento probatório, essenciais e 
hábeis para modificar o entendimento do magistrado a quo. Desde já esclareço quo houve 
pronunciamento expresso do magistrado sentenciante, sobre os documentos emitidos polo 
Tribunal do Contas do Estado de Mato Grosso, documentos que são insistentemente 
mencionados pelos apelantes JOSE GERALDO R1VA c HUMBERTO BOSAIPO, como algo 
capaz de modificai^ a sentença proferida; logo, não existiu o alegado cerceamento ao 
direito de defesa com razão da suposta desconsideração destas provas pelo i. Julgador, 
cuja importância para o deslinde da questão debatida, será novamente abordada no 
julgamento de mérito do presente recurso, (fls. 

2729/2740). (fls. 3491-3494, grifo acrescentado). 

12. Ademais, a "avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios, que justificaram 
o julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a 
incursão em aspectos * ático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial 
(Súmula 7/STI) (AgRg no REsp I.449.368/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 
Quarta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 27/8/20)4)." (AgRg no REsp 1454472/RS, Reli 
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015) (gr(o acrescentado). 

DOSIMETRIA DAS SANÇÕES 13. Esclareça-se que o entendimento firmado na 
jurisprudência do STJ é de que, como regra geral, modificar o quantitativo da sanção 
aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstada nesta 

instância especial. 
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Nesse sentido: AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 22.5.2014; REsp 1.252.917/PB, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 
403.839/MG, ReL Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 
1.203.149/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma DJe 7.2.2014; e REsp 
1.326.762/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 14. Quanto à ofensa aos artigos 480 e 481 do 
CPC/I973, não se conhece da irresignação, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. 

Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.604/SC, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/12/2013. 

15. No mais, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo 
Civil/1973. uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a 
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 16. Quanto à violação do artigo 29, inciso 
VIII, da Lei 8.625/1993, esclareça-se que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que 
o foro por prerrogativa de função não se estende ao processamento das Ações de 
improbidade Administrativa. 

A propósito: REsp 1.453.870/RN, ReL Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
10/8/2015. 

Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não demonstrou as 
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da 
similitude.fática e jurídica entre eles. 

Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 778.907/M7, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIIV, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/05/2016, Die 25/05/2016)" 

Pertinente ao reenquadramento jurídico extrai-se do acórdão: 

"Diante do que foi exposto, conheço do recurso interposto para dar-lhe parcial 
provimento, afim de modificar a sentença vergastada, tão somente, no que diz respeito à 
readequação da classificação de um dos atos de improbidade administrativa praticados 
pelo Requerido/Apelante (dispensa indevida de licitação), de ato que gera dano ao erário 
para ato que atenta contra os princípios da Administração Pública, bem como para 
proceder com a redução da penalidade de multa civil aplicada pelo Magistrado, a qual 
passa a ser de valor equivalente a 01 (uma) vez o dano causado ao erário, nos moldes 
acima expostos, mantendo-se inalterada a sentença combatida em seus demais termos." 
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O mencionado reenquadramento não fere o direito de defesa porque o requerido se defende 
dos fatos e nesse aspecto se consigna em relação à ação de improbidade: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, II E 
111, E 117, IX, C/C ART. 132, IV DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PÚBLICO 
PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA 
DE PROVA DA AUTORIA ÚATERIALIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DO 
RELATÓRIO FINAL DA PRIMEIRA COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 168 DA LEI 8.112/1990. ANULAÇÃO PARCIAL DO PAD EM RAZÃO 
DE NULIDADES INSANÁVEIS NO ATO DE INDICIAÇÃO. ÁRT. 169 C/C 161 DA LEI 
8.112/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PAD. COMPETÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA IMPOR PENALIDADE A SERVIDOR PÚBLICO POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STI 
DESNECESSIDADE DE ANTERIOR JULGAMENTO NA ESFERA PENAL. 

INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO 
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ILÍCITO PREVISTO NOS ARTS. 116, H E III,.E 
117, IX C/C ART. 132, IV DA LEI 8.112/1990. ANULAÇÃO DA PENA DEMISSÓRIA. 
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 	I  

5. A indicação de nova capitulação jurídica para os fatos apurados pela Comissão 

Processante não macula o procedimento adotado, tendo em vista que o indiciado se 

defende dos fatos a ele imputados, não da sua classificação legal. Precedentes. 

12. Segurança parcialmente concedida. Liminar confirmada. 

(MS 21.544/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017)" 

Aqui reside a incidência na Súmula 83. 

Ademais, ao atender o pleito do ora recorrente dando provimento ainda que de forma 
parcial ao apelo, alterou o enquadramento de dano ao erário para ofensa a princípios da 
administração pública, o que permitiu a redução da penalidade. 

Os julgados transcritos também inibem o curso processual no tocante à reapreciação da 
dosimetria estabelecida, eis que de igual modo se encaixa no reexame de prova (Súmula 7). 

Diante de tal conjunto jurisprudencial torna-se inviável a avaliação do dissenso 
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jurisprudencial devido 

Mediante o exposto, INADMITO o Recurso Especial e NEGO-LHE SEGUIMENTO. 

Comunique-se o teor desta decisão ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional  
Eleitoral, de acordo com o que determina o art. 2°, alínea '1' e art. 15, capta cie o parágrafo  

único da Lei Complementar n°64/90 (redação dada pela Lei Complementar no 135/10). 

Intimem-se. 

Aracaju, 17 de 10 de 2017. 

Presidente do Tribunal de Justiça 

Desembargador(a) 
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