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Por conseguinte, esta é hoje a orientação firmada pelo e. TSE, que deverá ser observada pelos Tribunais Regionais Eleitorais 
e Juizes Eleitorais, uma vez que define a competência para se processar e julgar as representações por doação de recursos 
acima do limite legal. 

No caso, consta dos autos que o domicílio da pessoa física representada (doador) é o município de Brasília/DF, conforme 
informação constante da petição inicial (fl. 2) e do relatório de doações para candidatos/comitês/partidos 2010 (fl. 4). 

Destarte, em conformidade com a nova orientação do colendo TSE, a competência é de um dos Juízos Eleitorais de 
Brasília/DF.

Por oportuno, esclareço que na 52ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, realizada em 11/7/2011, esta Corte, ¿à 
unanimidade, acolhendo a manifestação ministerial, decidiu que nos processos de representação por excesso de doação, em 
que figure como parte pessoa jurídica, a distribuição observará o endereço indicado na inicial, e o juiz encarregado de fazer a
distribuição nas localidades em que houver mais de uma zona eleitoral será o Diretor do Foro, que atentará para o endereço da 
empresa, e quando tratar-se a de doador pessoa física, deverá ser observado o domicilio civil" .  

Assim sendo, declino da competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Eleitoral correspondente, após as baixas de 
estilo (art. 51, XX, do Regimento Interno do TRE-GO - Resolução nº 173/2011). 

Cumpra-se. 

Intimem-se.

Goiânia, 19 de julho de 2011. 
Carlos Humberto de Sousa 
Juiz Federal no TRE-GO – Relator 

DIRETORIA-GERAL 

ATOS DO DIRETOR GERAL 

Portarias 

Portaria de Substituição - 282 / 298 

PORTARIA N. 282 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso IV, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência, bem como a indicação contida no formulário protocolado sob o 
n. 38.634/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Hélia Francé Monteiro, Assessora Especial da Vice Presidência e Corregedoria, para substituir 
Saulo Ricardo de Oliveira Freitas, Assessor Chefe da Vice-Presidência e Corregedoria, nos afastamentos e impedimentos, 
férias, licenças e demais afastamentos legais e regulamentares, com efeitos retroativos a partir de 16 de maio de 2011. 

Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLETO JUBÉ 
Diretor Geral em substituição 

PORTARIA N. 283 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso VI, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência; bem como a indicação contida no formulário protocolado sob o 
n. 38.151/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Rosimary Cabral da Silva, Analista Judiciário, para substituir Mylène Machado, Chefe de 
Seção da Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivos, no período compreendido entre os dias 23 a 29 de julho de 2011, em 
virtude do gozo de férias pela titular e a posse da substituta eventual em cargo inacumulável. 

PORTARIA N. 283 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, ribuições legais, 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso VI, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809,
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência; bem como a indicação contida no formulário protocolado sob o 470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência; bem 
n. 38.151/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Rosimary Cabral da Silva, Analista Judiciário, para substituir Mylène Machado, Chefe de Rosimary Cabral da Silva Analista Judiciário, para substituir Mylène Machado, Chefe de 
Seção da Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivos, no período compreendido entre os dias 23 a 29 de julho de 2011, em Seção da Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivos, no período compreendido entre os dias 23 a 29 de julho de 2011, em 
virtude do gozo de férias pela titular e a posse da substituta eventual em cargo inacumulável. 
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Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLÊTO JUBÉ 
Diretor Geral em substituição 

PORTARIA N. 284 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso VII, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência, bem como a indicação contida no formulário protocolado sob o 
n. 37.099/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Cristiane Teixeira Lopes, Analista Judiciário, para substituir Alexandre Francisco de Azevedo, 
Assistente do Gabinete de Juiz de Direito I, nos afastamentos e impedimentos, férias, licenças e demais afastamentos legais e 
regulamentares, com efeitos retroativos a partir de 11 de julho de 2011. 

Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLETO JUBÉ 
Diretor Geral em substituição 

PORTARIA N. 285 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso VII, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência; bem como a indicação contida no formulário protocolado sob o 
n. 37.100/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Cristiane Teixeira Lopes, Analista Judiciário, para substituir Hércules Batista Gonçalves, 
Assistente do Gabinete de Juiz de Direito I, nos afastamentos e impedimentos, férias, licenças e demais afastamentos legais e 
regulamentares, com efeitos retroativos a partir de 11 de julho de 2011. 

Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLÊTO JUBÉ 
Diretor-Geral em substituição 

PORTARIA N. 286 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º e 3º, inciso IX, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 
14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 2009; 809, de 10 de dezembro de 2009 e 
470 de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência; bem como a indicação contida no ofício nº 31/2011 protocolado 
sob o n. 37.897/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR o servidor Cícero Pereira, Analista Judiciário, para substituir Marcelo Guimarães da Cunha, Chefe de 
Cartório da 52ª Zona Eleitoral de Cumari, nos afastamentos e impedimentos, férias, licenças e demais afastamentos legais e 
regulamentares, com efeitos retroativos a partir de 6 de julho de 2011. 

Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLÊTO JUBÉ 
Diretor-Geral em substituição 

PORTARIA N. 287 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto nos artigos 23, inciso VII da Resolução TRE/GO n. 113, de 14 de maio de 2007; e 1º, item III, da Portaria TRE/GO n. 
397, de 30 de maio de 2011, da douta Presidência; 

CONSIDERANDO a Comissão representativa dos servidores deste Tribunal, instituída por meio da Portaria n. 237, de 28 de 
setembro de 2007; 

CONSIDERANDO o Regulamento Interno da Comissão de Servidores das Zonas Eleitorais do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO, o teor do Ofício n. 006/2011 – COMSERVZONAS, no qual a Comissão dos Servidores das Zonas Eleitorais 
do Estado de Goiás comunica não haver estruturação hierárquica e a atuação colegiada dos membros, RESOLVE: 

Goiânia, 26 de julho de 2011. 
MARCUS FLÁVIO NOLÊTO JUBÉ 
Diretor Geral em substituição 


