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Noutro passo, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que a prática de distribuição de combustível a 
eleitores, visando à participação em carreata, pode configurar captação ilícita de sufrágio se houver, conjuntamente, pedido explícito ou 
implícito de votos, e, consequentemente o abuso de poder (Precedente TSE - RO - Recurso Ordinário nº 712330 - CUIABÁ - MT, Acórdão de 
13/03/2014, Relator(a) Min. José Antônio Dias Toffoli, publicado no DJE, Tomo 70, Data 11/04/2014, Página 96).

No entanto, esse fato foi aventado apenas nas alegações finais da recorrente, após o depoimento da testemunha EDVALDO OLIVEIRA DE 
MATOS (fl. 46), e reiterado na pretensão recursal. Desse modo, não restou submetido ao crivo do contraditório.

Assim, houve inovação da causa de pedir, o que é vedado após a resposta do réu. Como cediço, a regra vigente é a de que o autor não pode 
alterar o pedido ou a causa de pedir, uma vez apresentada a resposta, salvo se for promovida nova citação do réu, visando assegurar-lhe o 
direito de defesa, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório 
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Cumpriria, à parte autora precisar os fatos que a autorizassem a obter a tutela pretendida, de modo a também proporcionar à parte adversa 
o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sendo regra em nosso ordenamento jurídico a vedação do novorum iudicium, não há como se conhecer de novas situações fáticas 
acrescidas após o transcurso da instrução processual, sob pena de violação do direito à ampla defesa, razão pela qual não merece ser 
conhecida a matéria sobre esse ponto específico, restando prejudicada sua análise.

II - CONCLUSÃO

Assim, no decorrer da instrução processual a recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado ilícito de arrecadação e gastos ilícitos de 
campanha, a ponto de justificar a cassação dos diplomas conferidos aos recorridos.

E, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, 
compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal proporcional, verificar, com fundamento em provas robustas 
admitidas em direito, a existência de grave ilícito eleitoral suficiente para ensejar as severas e excepcionais sanções de cassação de diploma 
e de declaração de inelegibilidade (Precedente: Recurso Ordinário nº 265041, Acórdão, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 88, Data 08/05/2017, Página 124).

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso eleitoral para manter a sentença de primeiro grau. 

É como voto.

Goiânia, 23 de julho de 2018.

Desembargador ZACARIAS NEVES COÊLHO

Relator

Julgado - RE nº 128 - Sessão Ordinária em 23/07/2018. Acórdão Nº 278/2018 - Relator Des. Zacarias Neves Coêlho. ACORDAM os Membros 
do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL, nos termos do 
voto do Relator.

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 231/2018/PRES TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XX, do Regimento 
Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), e tendo em vista a indicação contida no PAD nº 5128/2018, 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 231/2018/PRES TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XX, do Regimento 
Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), e tendo em vista a indicação contida no PAD nº 5128/2018, 
RESOLVE:
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Art. 1º. DESIGNAR o(a) servidor(a) requisitada(a) JEANE ARANTES DA SILVA ALCÂNTARA, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) 
de Assistente I da Coordenadoria de Bens e Aquisições, com efeitos a contar de 19/06/2018.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 1º (primeiro) de agosto de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Despachos

DESPACHO

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1857-38.2014.6.09.0000 

PROTOCOLO Nº 39.447/2014 

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA - GO

RELATOR: JUIZ RODRIGO DE SILVEIRA

REQUERENTE: UNIÃO FEDERAL

REQUERIDO: DANIEL MESSAC DE MORAIS

ADVOGADOS: ADEMIR ISMERIM MEDIAN - OAB/GO: 20905

SAVIO MAHMED QASEM MENIN - OAB/BA: 22274

LILIAN MARIA SANTIAGO REIS - OAB/BA: 17117

SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB/BA: 33131

ADEMIR ISMERIM MEDINA - OAB: 20905/GO

SHIRLEY DE FÁTIMA MOREIRA - OAB/GO: 48.451

BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA  - OAB/GO: 33.670

DESPACHO

Considerando o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão de fls. 798, notifique-se o requerido para que recolha ao Tesouro 
Nacional o quantum debeatur de R$ 160.853,89 (cento e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais, e oitenta e nove centavos) no 
prazo de 30 (dias) dias, bem como providencie a juntada aos autos do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de aplicação do 
art. 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, com ou sem recolhimento, volvam-me conclusos.

Art. 1º. DESIGNAR o(a) servidor(a) requisitada(a) JEANE ARANTES DA SILVA ALCÂNTARA, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) 
de Assistente I da Coordenadoria de Bens e Aquisições, com efeitos a contar de 19/06/2018.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 1º (primeiro) de agosto de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente


