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Denunciado: Marcos José Herculano da Silva

Advogados do denunciado: Fernanda Martins Lessa Santos (OAB/AL nº 12.201), Laércio Bezerra de Oliveira Neto (OAB/AL nº 13.194), 
Nielson Henrique Fidelis Oliveira (OAB/AL nº 12.697)

Trata-se de processo criminal instaurado a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face do Sr. Marcos José 
Herculano da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 324 do Código Eleitoral, consistente na prática de calúnia durante a 
campanha eleitoral de 2012.

O Ministério Público propôs a suspensão condicional d o processo, com período de prova de dois anos e a doação de doze cestas básicas 
no valor mínimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O réu, de sua parte, aceitou a proposta.

Acordo homologado às fls. 70/71.

Certificado o cumprimento do acordo de suspensão (fls. 760), o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade (fls. 760 verso).

É o relatório. Decido.

Colhe-se dos autos que o réu cumpriu as condições impostas no Termo de Suspensão Condicional do Processo.

A propósito, estabelece o art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, para os casos em que o processo penal esteja suspenso, que:

"Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade".

Em face do exposto, já que o prazo de suspensão processual correu sem que tenha havido revogação do acordo, declaro extinta a 
punibilidade do acusado -Sr. MARCOS JOSÉ HERCULANO DA SILVA-, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Publique-se.

Intimações devidas.

Apresentado recurso da decisão no prazo legal, voltem-me os autos conclusos. Do contrário, arquive-se.

Murici/AL, 30 de julho de 2019.

Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba

 Juíza Eleitoral

Decisões

DECISÃO

Processo nº 9-08.2019.6.02.0009

Natureza: Criminal

Interessados: Ministério Público Eleitoral, Nelma Barbosa de Moura, Igne Elaine da Silva Pereira e José Daniel dos Santos

1  Inclua-se em pauta para realização da audiência preliminar, na forma do art. 72 da Lei 9.099/1995.

2  Junte-se aos autos a folha de antecedentes e certidões de praxe quanto a eventuais concessões anteriores de benefícios da Lei nº 
9.099/1995 no sistema CIBJEC.

3  Após a juntada dos documentos indicados no item "2", intime-se o Ministério Público Eleitoral, os supostos autores do fato e se 
existente nos autos, vítima e responsável civil.

4  Do mandado deverá constar o alerta de que as partes deverão se fazer acompanhadas por seus advogados e de que o não 
comparecimento na audiência preliminar poderá resultar no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

5  Caso os supostos autores do fato não tenha condições de constituir advogado particular, deverão solicitar assistência da Defensoria 
Pública.

7  Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Murici/AL, 30 de julho de 2019.

Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba

Juíza Eleitoral


