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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 532/2018
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da Portaria 296/17, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, §3º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0549325;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ADRIANA DA FONSECA MORAES SOBRAL, Cedida, matrícula 309R268,
Coordenadora de Assistência à Saúde e Benefícios, CJ-2, da Secretaria de Gestão de Pessoas, para, sem
prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer o Cargo em Comissão de Secretária de Gestão de Pessoas,
CJ-3, no período de 5 a 15/7/18, em substituição a LUCIANO AUGUSTO BARRETO CARVALHO, em razão de
licença para tratamento de saúde do titular .
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 5/7/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Despacho
RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005 - ADIAMENTO
ORIGEM: SERGIPE - CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA NUNES e ANA CARLA SANTANA SANTOS
ADVOGADOS: Emanuel Messias Oliveira Cacho - OAB: 207-B/SE e Anna Cecilia Andrade Cacho - OAB: 6237/SE
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADO: Felippe Andrade Cacho - OAB: 8080/SE
RECORRENTE: ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADOS: Manoel Ferreira S. Filho - OAB: 9301/SE, Andress Amadeus Pinheiro Santos - OAB: 7875/SE,
Bruno Rafael Pereira Santos - OAB: 8143/SE, Honey Gama Oliveira - OAB: 5650/SE, Lorena Dayse Pereira
Santos - OAB: 6406/SE e Nadhialype Silva Ribeiro - OAB: 8292/SE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Corrupção Eleitoral - Ação Penal - Crime de Responsabilidade - Desvio de Verbas Públicas e
Autorização de Despesas Não Previstas em Lei
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando a juntada de substabelecimento (fl. 581), pelo advogado VICTOR SANDE, OAB/SE 478-A de todos
os poderes que lhe foram outorgados pelos recorrentes MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, MARIA
APARECIDA NUNES, ANA CARLA SANTANA SANTOS E ARNALDO SANTOS NETO para os advogados
EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO (OAB/SE 207-B) e ANNA CECÍLIA SANTANA SANTOS (OAB/SE
6.237);
considerando a juntada de substabelecimento (fl. 586), pelos advogados EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO
(OAB/SE 207-B) e ANNA CECÍLIA SANTANA SANTOS (OAB/SE 6.237), sem reservas, dos poderes que lhe
foram outorgados pelo réu MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS para os advogados FELIPPE ANDRADE
CACHO (OAB/SE 8080);
Defiro o pedido ofertado pelo recorrente MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS (fl. 583), de retirada do processo
da pauta de julgamento do dia de hoje, para "que possa tomar conhecimento da íntegra dos autos e das teses de
defesa, bem como, para que (...) possa exercer o seu direito a ampla defesa e contraditório, distribuindo memoriais
aos membros julgadores deste tribunal, e ainda possa realizar sustentação oral em sessão de julgamento".
Por fim, determino a inclusão do presente feito na pauta de julgamento do dia 17.07.2018.
Publique-se.
Aracaju(SE), 09 de julho de 2018.
JUÍZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RELATOR
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Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ELEITORAL 432-46.2016.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VOTO DE CORAÇÃO (PSB/PSC/PMDB/PP/PSD/PRP/PSDB)
ADVOGADO: José Carlos Alves Santana Fonseca - OAB: 6129/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
RECORRIDO(A): JOSÉ ANTÔNIO SILVA ALVES
ADVOGADA: Juliana Souza de Calasans Melo - OAB: 5858/SE
ADVOGADO: Israel dos Santos Lopes - OAB: 10309/SE
RECORRIDO(A): OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RECORRIDO(A): ROGÉRIO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RECORRIDO(A): COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO (PDT/PPS/PPL/PC DO
B/PTC/PSDC/PRB)
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Representação Cargo - Prefeito - Conduta Vedada a Agente Público - Abuso - De Poder Político/Autoridade
DESPACHO/DECISÃO:
Tendo em vista que o requerimento de fl. 254 foi subscrito pelos advogados do recorrente e do recorrido, DEFIRO
o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso eleitoral, designado para o dia 09 de julho do corrente
ano.
Aracaju (SE), 06 de julho de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO: 0012706-36.2018.6.25.8002
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE)
ADVOGADO: ROGÉRIO CARVALHO RAIMUNDO OAB/SE: 4046
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO OAB/SE: 5509
ASSUNTO: INCLUSÃO DE FILIADO - RELAÇÃO OFICIAL - SISTEMA FILIAWEB
DECISÃO - 02ª ZE
Trata-se de requerimento formulado pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE ARACAJU/SE) solicitando fosse oficiado o TSE para que incluísse em sua lista oficial de filiados constante do
Sistema FILIAWEB o eleitor HERMMANN CAVALCANTE LIMA, Inscrição Eleitoral 019398542194, que teria sido
excluído da relação por inconsistência do sistema, a fim de viabilizar sua capacidade eleitoral passiva de ser
votado.
O Cartório Eleitoral certificou: “Consultando o ELO6, sistema interno que gerencia o Sistema de Filiação Partidária
- FILIAWEB, constatou-se que não houve o processamento do referido eleitor na relação de filiados enviada que
se tornou OFICIAL em razão do ERRO 406 – Seção Informada Incorreta, ou seja, a agremiação partidária
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informou que o eleitor pertencia à seção 536, quando o mesmo integra a seção 312, dado que só foi corrigido em
04/05/2018, quando a data limite para submissão e processamento de relações de filiados já havia sido
ultrapassada”.
É o breve relato. Fundamento e decido.
A Resolução TSE 23.117/2009, regulamentadora do instituto da filiação partidária e de seus correlatos sistemas no
âmbito da Justiça Eleitoral, prescreve in verbis:
Art. 4º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na
respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a última relação
apresentada pelo partido.
[...]
Art. 8º As relações de que trata o art. 4º desta resolução deverão ser elaboradas pelo partido em aplicação
específica do sistema de filiação, intitulada Filiaweb, e submetidas à Justiça Eleitoral pela rede mundial de
computadores, em ambiente próprio do sítio do Tribunal Superior Eleitoral reservado aos partidos políticos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta resolução, adotar-se-á a seguinte nomenclatura:
I – relação interna – conjunto de dados de eleitores filiados a partido político, relativos a um município e zona
eleitoral, destinada ao gerenciamento pelo órgão partidário responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral;
[...]
IV – relação oficial - relação fechada que, desconsiderados eventuais erros pelo processamento, será publicada
pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de base para o cumprimento das finalidades legais;
[...]
Art. 9º No momento da elaboração das relações será informada pelo sistema a ocorrência de eventual erro no
registro de dados cadastrais do filiado, o que impedirá sua inclusão na relação oficial até que providenciada a
correção pelo partido.
§ 1º A submissão de relações ordinárias de filiados poderá ocorrer a qualquer tempo até o fim do prazo para
entrega das relações a que se refere o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, a partir do qual será processada a última
relação elaborada pelo partido.
§ 2º No último dia do prazo fixado, a submissão de relações de filiados dos partidos políticos pela Internet dar-se-á
até as 19 horas, observado o horário de Brasília.
§ 3º Ultrapassado o prazo estabelecido no § 2º deste artigo, a submissão de relações somente será possível a
partir do dia imediato, considerando-se os respectivos dados apenas para o processamento subsequente.
Art. 10. Expirado o prazo legal destinado à entrega dos dados, a relação interna submetida pelo partido terá sua
situação modificada para fechada, a partir da qual o sistema gerará nova relação interna, de idêntico conteúdo,
para posteriores alterações pelo órgão partidário responsável.
Parágrafo único. Desconsiderados pelo processamento os erros constantes da relação fechada, o sistema a
converterá em relação oficial.
(grifo nosso)
Consoante certidão cartorária e informações extraídas do Sistema ELO6, restou evidenciado que o partido político
requerente informou o número da seção eleitoral incorreta de seu filiado o que impediu sua inclusão na listagem
oficial do FILIAWEB, erro que somente foi corrigido após a data fixada pelo Provimento 4/2018 da Corregedoria
Geral da Justiça Eleitoral – CGE para submissão e processamento das relações de filiados.
Assim sendo, foi a agremiação partidária requerente a responsável pelo registro com erro de dado cadastral do
filiado HERMMANN CAVALCANTE LIMA que não foi corrigido na forma e no prazo legal estabelecido impedindo,
destarte, sua inclusão na relação oficial.
Pelo exposto, INDEFIRO o pleito do partido político requerente, nos moldes da legislação anteriormente transcrita.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se e conclua-se o presente processo.
Aracaju/SE, 03 de julho de 2018.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 08/2018
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael Silva Reis, em cumprimento ao disposto nos artigos 35, parágrafo
único, da Lei 9.096/1995 c/c 31, §3º, da Resolução TSE 23.464/2015, o Cartório da 3ª Zona Eleitoral
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FAZ SABER
a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que, tendo expirado
o prazo de exame previsto no art. 31, §2º, da citada Resolução, poderá o Ministério Público Eleitoral ou qualquer
partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a prestação de contas dos partidos listados abaixo, referente
ao exercício financeiro de 2017, autuados nesta Zona, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será publicado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Aquidabã, aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, eu, Sandra
Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, lavrei o presente edital que vai por mim subscrito.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT

RESPONSÁVEL
PRESIDENTE – SILVIA ANDREIA
SANTOS
TESOUREIRO – JOSÉ FRANCISCO
DOS SANTOS

MUNICÍPIO

Nº DO PROCESSO

GRACCHO
CARDOSO /SE

1273.2018.6.25.0003

SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório
15ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 479-84.2016.6.25.0015
INTERESSADO(A): AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS
ADVOGADO(A): GENILSON ROCHA (OAB/SE 9623)
Processo nº 479-84.2016.6.25.0015
Vistos, etc.
Cuidam os autos de prestação de contas apresentada pelo (a) candidato (a) ao pleito municipal de 2016,
AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS, que concorreu a cargo majoritário no Município de Neópolis.
Foram apresentadas as peças exigidas pela Resolução TSE nº 23.463/2015, procedendo o Cartório Eleitoral à
análise dos documentos exibidos, apontando as inconsistências e irregularidades que remanesceram, a saber: 1.
Divergência entre datas registradas na movimentação bancária e no Relatório de Despesa; 2. Depósito bancário
em espécie em valor superior ao limite legal; 3. Cheques sacados diretamente no caixa por fornecedores de
outros municípios; 4. Ausência do registro de doações a candidatos proporcionais.
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovar-se
as contas apresentadas.
É o relatório.
Decido.
O pedido encontra-se formalmente adequado às exigências legais, porém tenho por certo que ante os vícios
insanáveis que apresentam, não devem ser aprovadas as contas.
Com efeito, verifica-se da análise técnica que foram identificadas diversas irregularidades, e uma vez intimado(a)
o(a) candidato(a) não as sanou em sua totalidade, remanescendo quatro pontos, sendo um destes - Divergência
entre datas registradas na movimentação bancária e no Relatório de Despesa; -, de natureza formal, e outro Cheques sacados diretamente no caixa por fornecedores de outros municípios; - justificado através de notas
explicativas.
Nesse toar, no que tange aos indícios de irregularidade referidos no parágrafo anterior, entendo que não maculam
o mérito da prestação de contas.
O mesmo não ocorre, no entanto, no que diz repeito ao depósito em espécie, no valor de R$ 8.190,00 (oito mil,
cento e noventa reais), efetuado diretamente na conta de campanha do candidato, no dia 28/10/2016, conforme
extrato adunado às fls. 41, operação que se apresenta em desacordo com o art. 18, § 1º, da Resolução do TSE n.
23.463/2015, in verbis:
Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.
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Consoante se vê, a legislação eleitoral determina que doações acima de R$ 1.064,10 devam necessariamente ser
efetuadas por meio de transferência eletrônica, para garantir e ampliar a fiscalização da origem dos recursos
aplicados nas campanhas, coibindo a possibilidade de manipulações e transações ilícitas, como a utilização de
fontes vedadas de recursos e a desobediência aos limites de doação, o que não foi observado no caso sub
examine, onde os valores creditados de forma contrária à normatização em vigor foram efetivamente utilizados
pelo candidato, que contabilizou a receita sob a rubrica “recursos próprios”, e quando intimado a justificar a
infringência legal, em vez de comprovar a origem dos valores limitou-se a negar a existência da irregularidade,
contrariando os registros bancários, remanescendo, desta forma, a obscuridade quanto origem dos recursos.
Além da irregularidade acima, a análise técnica aponta a omissão de registro na presente prestação de contas,
das doações estimáveis de material de propaganda feitas pelo Requerente aos candidatos proporcionais:
MARCÍLIO JORGE DOS SANTOS, AMILTON AMORIM SANTOS, RONALDO VIEIRA DOS SANTOS, JOÃO
OLIVEIRA SANTOS, EDRIEL BELTRÃO DOS SANTOS e MANOEL AUGUSTO VASCONCELOS ANTUNES,
cada uma no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), totalizando a despesa R$ 2.250,00 (dois mil,
duzentos e cinquenta reais), conforme por estes declarado em suas respectivas prestações de contas, nas quais
constam inclusive os números dos recibos eleitorais emitidos.
Instado a justificar a omissão, reiterou o candidato a inexistência de irregularidade. Logo, remanescendo duas
irregularidades graves não sanadas ou justificadas, in casu, o depósito em espécie em conta de campanha em
valor superior ao teto legalmente fixado, e a omissão de despesas com material gráfico doado a candidatos
proporcionais, tenho por certo que a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Isto posto, desaprovo as contas apresentadas pelo(a) candidato(a) AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS, o que faço
com base no art. 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, determinando sejam encaminhados os autos ao
Ministério Público Eleitoral para ciência do inteiro teor desta decisão, inclusive para adoção de medidas de
natureza criminal, caso entenda cabíveis.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
31ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-53.2017.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - SALGADO
INTERESSADO(A): PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SALGADO/SE)
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE, Esdras Machado Silva Junior - OAB: 4401/SE
INTERESSADO(A): SILVANO DOS SANTOS, Presidente e LUCIVALDO LISBOA COSTA, Tesoureiro(a)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(…) Assim, por considerar superada a falha apontada como irregularidade, julgo APROVADAS as contas
apresentadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SALGADO/SE), referentes ao
exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO). Após, arquivem-se os autos.
Itaporaganda D¿Ajuda/SE, 10 de julho de 2018
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 36-51.2017.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - SALGADO
INTERESSADO(A): SD (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SALGADO/SE)
ADVOGADO: Danniel Alves Costa - OAB: 4416/SE, Ramon Cavalcante de Oliveira - OAB: 4567/SE, Dulciana
Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
INTERESSADO(A): RODRIGO LISBOA DE ANDRADE, Presidente
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RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO POLÍTICO COMISSÃO PROVISÓRIA - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - CONTAS NÃO PRESTADAS
DECISÃO:
(…) ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta nos autos, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido
SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SALGADO/SE), com fundamento no art. 46, inciso IV, alínea "a" ,
da Resolução TSE 23.546/2015 e DETERMINO a suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário,
enquanto persistir a inadimplência, em consonância com o disposto no art. 48 da citada Resolução.
Transitada em julgado a decisão, expeçam-se ofícios às respectivas instâncias partidárias superiores (Estadual e
Nacional) a fim de que seja suspenso o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Ciência ao Ministério Público Estadual.
P.R.Intimem-se.
Itaporanga D¿Ajuda (SE), 10 de julho de 2018
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
35ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 613-51.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - UMBAÚBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
INVESTIGADO: HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: CREMILDES NASCIMENTO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
ADVOGADO: Viviane Lima Rezende - OAB: 7822/SE
INVESTIGADO: GILDECI VALADÃO SANTOS
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
INVESTIGADO: MÁRCIO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
INVESTIGADO: CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97,
ART. 97-A) - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO - PEDIDO DE
CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Carlos Alexandre Santos Costa e a Coligação "UNIDOS COM O POVO" opuseram Embargos de Declaração em
face da sentença de fls. 277/289, em que alegam suposta contradição na sentença prolatada nestes autos, uma
vez que o referido decisium fora prolatado por juiz que não conduziu a instrução processual, bem como este
utilizou-se somente do depoimento de testemunhas que foram supostos beneficiários da conduta investigada para
embasar a condenação dos embargantes, havendo, assim, aplicação indevida do art. 41-A da Lei das Eleições,
bem como artigo 89 da Resolução 23.457/2015 e Princípio do Juiz Natural ou Identidade Física do Juiz.
Por fim, a investigante Coligação "Unidos Com o Povo" opôs seus Embargos declaratórios em face da referida
sentença, fls. 277/289, manifestando-se, em síntese, no sentido de que esta foi contraditória e omissa, devido a
existência de provas nos autos da participação dos investigados Humberto Santos Costa e Guadalupe Oliveira
Ribeiro na captação ilícita de sufrágio e do abuso do poder econômico por parte dos investigados.
É o breve relato.
Pois bem, o art. 275 do Código Eleitoral, admite a oposição de embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
O âmbito dos Embargos Declaratórios é restrito, limitado aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material nas decisões, conforme vem estatuído no art. 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil,

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2018, Número 121

Aracaju, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 8

razão pela qual devem, de regra, gravitar em torno dos elementos de decisão, não alterando suas conclusões,
uma vez que sua função tem caráter meramente retificativo, integrativo e aclaratório.
Perlustrando os autos, verifica-se que, na realidade, os embargantes almejam o reexame, sob suas óticas, do
decisum ora atacado, tendo em vista requererem modificações no que concerne a condenações e provas que
embasaram as condenações.
Com efeito, os postulantes pretendem discutir, em sede de embargos, matéria que deverá ser revista apenas em
sede de recurso próprio para o TRE/SE, sendo evidente, assim, que não se utilizaram do meio processual idôneo,
já que os embargos de declaração não devem objetivar a reforma da decisão, mas sim o seu esclarecimento ou
suprimento.
Portanto, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade a ser retificada, suprida ou aclarada,
nem erro material, não podem prosperar as alegações dos embargantes.
Conclusão.
Ante o exposto, de acordo com o artigo 1.024, caput, do Novo Diploma Processual Civil, conheço dos embargos
opostos, e, no mérito, negos-lhe provimento, determinando que se mantenham inalterados os comandos do
decisum de fls. 277/289, em todos os seus termos.
P.R.I.
Cumpra-se conforme determinado em sentença.
Umbaúba/SE, 27 de junho de 2018.
José Marcelo Barreto Pimenta
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600109-33.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO Nº 0600109-33.2018.6.25.0000
ORIGEM: Itabaiana - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): EDILENE BARROS DOS SANTOS - OAB/SE Nº 6188
DESPACHO / DECISÃO:
"Considerando a informação nº 50/2018 (ID 19700) e o parecer do MPE (ID 20498), determino, em observância
ao artigo 10 do CPC, a intimação do requerente José Milton Alves dos Santos pelo DJE para, no prazo de 3 (três)
dias, manifestar-se acerca dos documentos retro mencionados. Aracaju(SE), em 26 de junho de 2018.
DES. DIÓGENES BARRETO - RELATOR
PROCESSO 0600080-80.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO Nº 0600080-80.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
REQUERENTE(S): ELIABE RIBEIRO DE SALES LIMA
Advogada: DANIELA ALMEIDA COSTA - OAB-SE 6688
DESPACHO / DECISÃO
ATO ORDINATÓRIO
De ordem, a Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, intima a requerente ELIABE RIBEIRO
DE SALES LIMA, na pessoa de sua advogada, para que providencie, no prazo de 5 dias, a assinatura das peças
contábeis (ID nº 14133) constantes do processo em referência.
10 de julho de 2017.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
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