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RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivana Fortes Peixoto Toledo e José Carlos da Silva Santos em face da sentença proferida pelo 
juízo da 13ª Zona Eleitoral (fls. 5.410-5.431), que julgou totalmente improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral  AIJE proposta.

Na origem, referida decisão foi atacada por embargos declaratórios (fls. 5.434-5.436), sob a alegação de que incorreu no vício de omissão 
em relação a alguns pontos, tais como: a pintura de bens públicos municipais no período eleitoral com cores da campanha dos 
investigados; o uso de milícia armada na campanha; e o uso de artistas e eventos custeados pela administração municipal em prol da 
candidatura dos investigados.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de fls. 5.444-5.445 publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas 
 DEJEAL no dia 18 de janeiro de 2019.

Os recorrentes apresentaram recurso eleitoral (fls. 5.447-5.456) no dia 24 de janeiro de 2019 e em suas razões postulam a reforma da 
sentença de primeiro grau, a fim de que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral seja julgada procedente conforme a causa de pedir e 
pedidos dispostos na inicial.

Os recorridos Marcius Beltrão Siqueira e Ronaldo Pereira Lopes apresentaram contrarrazões (fls. 5.460-5.486) pugnando pelo não 
provimento do recurso, mantendo-se, portanto, incólume a sentença de improcedência da pretensão autoral.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade, e, no mérito, pelo não 
provimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida (fls. 5.495-5.497).

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ivana Fortes Peixoto Toledo e José Carlos da Silva Santos em face da sentença proferida pelo 
Juízo da 13º Zona Eleitoral  Penedo/AL, que julgou totalmente improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento da 
ausência de elementos probatórios mínimos suficientes para atestar as alegações de abuso de poder político e econômico, captação ilícita 
de sufrágio e condutas vedadas aos agentes públicos, narradas na petição inicial da referida ação.

Considerando o procedimento reservado aos instrumentos de impugnação das decisões judiciais, necessário realizar, em primeiro plano, 
análise da existência dos requisitos legais autorizadores do pedido de reexame, segundo os propósitos projetados para cada espécie 
recursal. Assim, em etapa anterior ao julgamento do próprio conteúdo impugnatório, impõe-se juízo de admissibilidade prévio, no 
propósito de identificar o atendimento das condições estabelecidas para o processamento do pedido de reforma.

No caso em exame, revelo, desde já, que identifico grave vício na postulação recursal, que impede o conhecimento do recurso por este 
Tribunal, consistente no desrespeito ao prazo legal para interposição.

Com efeito, uma vez que inexiste prazo especial para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral, deve ser adotado o prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 258 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou 
despacho. (grifei).

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que rejeitou os aclaratórios (fls. 5.444-5.445) foi publicada regularmente no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas  DEJEAL no dia 18 de janeiro de 2019 (sexta-feira); já as razões recursais somente foram 


