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Os argumentos recursais não se sustentam. 

A atribuição de responsabilidade exclusiva pela distribuição de cestas à pessoa de DIRCE MARIA DE ALMEIDA, sua assessora de campanha e 
amiga de longa data, sem seu conhecimento ou anuência, além de desprovida de comprovação, não afasta as demais provas constantes dos 
autos.

O fato de ser proprietário de supermercado na região, outra alegação do recorrente, não obstaculizaria a compra de cestas em outro 
supermercado. Aliás, no áudio captado entre o recorrente e a advogada (fls. 40), sobre este tema, Marciano foi bem claro ao dizer "ninguém 
tem prova que doei, pois lá não tem cheque meu, não tem nada meu, como eles vão provar (...) pode deixar bem claro que se fosse doar, 
doaria do meu, pois tenho supermercado, por que doaria do outro?" e instrui a advogada "é a primeira coisa a colocar na minha defesa; que 
vá deixar de doar do meu para doar no outro". A ilação lógica desta conversa é que a doação foi propositalmente adquirida em outro 
comércio, já com intenção de usar este argumento como defesa, acaso necessário.

Argumenta também que teria sido condenado com base em confissão informal e sem respaldo de outras provas. Ora, quanto à confissão 
informal ressalte-se que ela foi beneficamente considerada quando da dosimetria da pena. E, contrariamente do que afirma, são inúmeras 
as provas de consumação do delito.

Por fim, sua alegação de que foi eleito com inúmeros votos, sinalizando a insuficiência da conduta para alterar o resultado das eleições, 
também não merece prosperar já que, como visto alhures, o crime em análise é formal, bastando a simples conduta para sua configuração. 

Sobre este argumento, o Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer, pondera "(...) em outras palavras, o recorrente pretende que seja 
reconhecida a insignificância da conduta ilícita. Porém, o princípio da insignificância não se aplica ao crime do art. 299 do Código Eleitoral, 
que tem como bem jurídico tutelado a liberdade do voto do eleitor." (fls. 723).

Verifica-se, assim, que o delito se consumou em razão da oferta de cestas básicas, adquiridas pelo próprio recorrente, destinadas à entrega 
a eleitores específicos, constantes de uma lista que compõe o caderno probatório, com a cristalina finalidade de obter-lhes o voto.

Há testemunha de que o Recorrente, pessoalmente, comprou cestas básicas, dez especificamente, e indicou o nome dos beneficiários que a 
retirariam posteriormente; há diversos áudios do próprio recorrente (ressalte-se ser prova legal já que as interceptações telefônicas foram 
feitas mediante autorização judicial) em que se aborda a questão das doações; há testemunha que confirma o recebimento de duas cestas 
básicas em troca do compromisso de votar no recorrente; há áudios em que os envolvidos demonstram preocupação com a logística da 
aquisição e distribuição das cestas, bem como com as atitudes precipitadas do recorrente ou dos beneficiários e com a ação da polícia.

O juízo sentenciante faz uso das provas, as coteja, analisa a autoria, demonstra a existência de dolo específico e de culpabilidade. Lado 
outro, não logrou o recorrente, em seus argumentos, infirmar os fundamentos da sentença ou desconstituir as fartas e robustas provas dos 
autos. Nesse contexto, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

III  Dispositivo.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença penal condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Goiânia, 10 de outubro de 2019.

Alderico Rocha Santos

RELATOR

Julgado - RC nº 92003 - Sessão Ordinária em 10/10/2019. Acórdão Nº 199/2019 - Relator Juiz Alderico Rocha Santos. ACORDAM os 
Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO criminal, nos 
termos do voto do Relator.

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

Portaria nº 242/2019 - PRES/TRE-GO

Nomeia os integrantes do Grupo de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no art. 15, 
inciso XXXVIII, da Resolução TRE-GO nº 298, de 18 de outubro de 2018 (Regimento Interno),
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CONSIDERANDO a necessidade de adequação, por parte do TRE/GO, à Norma ABNT NBR 14276/2006, que estabelece os requisitos mínimos 
para composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para integrarem o Grupo de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás:

I - Adelano Lázaro Ferreira

II - Adenir José de Sousa

III  Anderson Gomes Lima Freires

IV - Antônio Batista Oliveira de Sousa

V - Arllys Freire Gomes

VI - Bianca Thaís de Souza Crocamo

VII - Christiano de Souza Vieira

VIII - Cintia Maria Gondim Villac

IX - Claiton Neto de Araújo

X - Eduardo Petterson Fonseca Silva

XI - Emerson Souza Couto

XII - Fabiano Leão Borges

XIII - Flávio Queiroz de Alcântara

XIV - Flávio Soares Maciel

XV - Hamilton Pinheiro de Oliveira

XVI - Jairo Rabelo da Silva

XVII - José Alberto Alexandre Xavier

XVIII - Junior José Costa

XIX - Lasaro Aparecido de Lima

XX - Leonardo Antônio de Souza

XXI - Letícia Larissa Oliveira

XXII - Lúcia Lopes da Costa Guimarães

XXIII - Luciana César Vasconcelos

XXIV - Luciano Côvolo

XXV - Lucimar Prado e Silva

XXVI - Luiz Augusto Macedo

XXVII - Márcio Antônio Duarte Oliveira

XXVIII - Marcos Fernandes de Azevedo

XXIX - Marcos Rogério Santiago

XXX - Marla Rodrigues de Morais Clist

XXXI - Marlos José Ribeiro Forzani

XXXII - Max Magno de Araújo

XXXIII - Nelcinilda Pequeno Morais Cruvinel

XXXIV - Osmar Gomes

XXXV - Paulo Ferrer Falcão

XXXVI - Rafael Dídimo Santos

XXXVII - Renato Oliveira da Silva
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XXXVIII - Ricardo César de Sousa

XXXIX - Rogério Freitas Reis

XL - Sérgio Pacheco de Moraes

XLI - Tancredo de Souza Pereira

XLII - Thiago Milhomem Kliemann

XLIII - Victor Dias Teixeira

XLIV - Victor Hugo Pinheiro Cunha

XLV - Weliton Pereira da Silva

XLVI - Wesley Jorge Nascimento

Art. 2º Nomear o servidor Flávio Queiroz de Alcântara como Coordenador Geral da Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros do Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria PRES 
nº 204/2007.

Goiânia, 11 de outubro de 2019.  

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

Portaria nº 245/2019 - PRES/TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral  COPEJE realizará, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral e 
Ouvidoria Regional Eleitoral de Goiás, no período de 28 a 29 de novembro de 2019 o VI Encontro Nacional dos Juristas dos Tribunais 
Eleitorais, 

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores Celene da Cunha Sousa, Maurício Simplício do Nascimento, Lucimar Prado e Silva e Bianca Thaís de Souza 
Crocamo para, sob a coordenação da primeira, comporem a Comissão de Cerimonial responsável por organizar o VI Encontro Nacional dos 
Juristas dos Tribunais Eleitorais.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 14 de outubro de 2019.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

Portaria nº 246/2019 - PRES/TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral  COPEJE realizará no período de 28 a 29 de novembro de 2019 o 
VI Encontro Nacional dos Juristas dos Tribunais Eleitorais,

CONSIDERANDO que a Escola Judiciária Eleitoral e a Ouvidoria Regional Eleitoral do TRE/GO integrarão o referido evento como Unidades da 
Justiça Eleitoral,

CONSIDERANDO a Portaria PRES/TRE-GO nº 196/2019 de 14 de agosto de 2019,

Art. 1º DESIGNAR os servidores Lafaiete Ribeiro de Campos e Maria Cecília Félix de Souza Carmo para comporem a Equipe de Trabalho que 
ficará responsável pelo planejamento, organização e realização do VI Encontro Nacional dos Juristas do Tribunais Eleitorais.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 14 de outubro de 2019.
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