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2. Nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral seja 
reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação for julgada 
pelo juízo eleitoral do domicílio do doador.  
3. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer da representação e determinar a remessa dos autos ao juiz 
eleitoral competente.  
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em resolver questão de ordem no sentido de declinar da 
competência para o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos das notas de julgamento.  
Brasília, 9 de junho de 2011. (Publicação no Diário da Justiça Eletrônico nº 121, de 28/6/2011). 

Por conseguinte, esta Casa, ao deliberar sobre o assunto na 52ª sessão ordinária, ocorrida em 11/07/2012, assentou que a 
tramitação das representações eleitorais por excesso de doação observará o domicílio do doador, nos termos do que foi 
julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, devendo este domicílio ser compreendido como aquele indicado na inicial das 
representações. 

No caso, consta dos autos que o domicílio da pessoa física representada (doador) é o município de Piranhas/GO, 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, que tem inclusive norteado inúmeras outras decisões nos 
Regionais Eleitorais, tais como Paraíba, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, dentre outros, a competência é do Juízo 
Eleitoral de Piranhas, domicílio do doador, visto que o pedido da inicial não alcança o candidato. 

Isso posto, em atenção ao princípio da economia processual, declino da competência e determino a remessa dos autos ao 
Juízo Eleitoral correspondente para o devido processamento. 

Cumpra-se. Intimem-se.  

Goiânia, 14 de julho de 2011. 
João Batista Fagundes Filho 
Juiz Relator 
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PORTARIA Nº 309 DG  

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições previstas 
no inciso VII do artigo 23 da Resolução TRE/GO nº 113, de 14 de maio de 2007 e, 
Considerando o disposto nos incisos do artigo 48, do Regulamento Interno da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás, que trata das atribuições da Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivo, 
Considerando que a Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivo é responsável por processar os pedidos de desarquivamento e 
empréstimos para cópia ou consulta de feitos e, 
Considerando a necessidade de disciplinar os prazos para atendimento dos pedidos de desarquivamento e/ou empréstimo e 
de devolução de expedientes, procedimentos e processos à Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivo, RESOLVE: 

Art. 1º Os prazos para o atendimento dos pedidos de desarquivamento e empréstimo de feitos solicitados à Seção de 
Biblioteca, Legislação e Arquivo, bem como para a devolução dos materiais solicitados, são os seguintes: 

I - 2 (dois) dias úteis para atendimento de pedidos internos de empréstimo ou desarquivamento de feitos, solicitados via SADP; 
II - 3 (três) dias úteis para atendimento de pedidos externos de empréstimo ou desarquivamento de feitos, solicitados mediante 
documento protocolizado;  
III - 10 (dez) dias corridos a partir da comunicação ao requerente, via correio eletrônico ou telefone, para o material ficar à
disposição do solicitante na Seção de Biblioteca, Legislação e Arquivo; 
IV - 10 (dez) dias corridos para devolução do material, quando ocorrer a sua retirada pelo requerente. 

Art. 2º São direitos do advogado: 

I - examinar autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, assegurada a obtenção de cópias, 
podendo tomar apontamentos; 
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II – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias. 

Art. 3º Não se aplica o disposto no artigo anterior: 

I – aos processos sob o regime de segredo de justiça; 
II – quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a
permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de 
ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada. 

Art. 4º Quando o solicitante não for servidor do TRE/GO, a retirada de processos deverá ser precedida do preenchimento de 
termo de responsabilidade ou livro de carga e apresentação do número de inscrição na OAB. 

Art. 5º Quando o solicitante não possuir número de inscrição na OAB, será autorizada a extração de cópias, mediante o 
acompanhamento de servidor ou estagiário. 

Art. 6º O atendimento às solicitações de exame ou retirada de processos judiciais deverá observar o disposto no Código de 
Processo Civil e na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Goiânia, 3 de agosto de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor Geral 

SECRETARIA JUDICIARIA 

ATOS DA SECRETARIA JUDICIARIA 

COMUNICADOS 

INTIMAÇÃO 

Processo: ROPPF n. 1113-48.2011.6.09.0000 – Partido Social Democrático (Partido em Formação) 
Requerente: Vilmar da Silva Rocha – Presidente do Órgão Regional do PSD 
Advogados: Danúbio Cardoso Remy – OAB: 24919/GO 
                      Joaquim Olinto de Jesus Meirelles – OAB: 1439/GO 
Relator: Juiz Marco Antônio Caldas 

 Em cumprimento ao artigo 16 da Res. TSE 23.282/10, fica Vossa Senhoria INTIMADO para querendo, contestar, no prazo de 
3 (três) dias, as impugnações ao pedido de registro do Partido Social Democrático, interpostas pelo Democratas (DEM) e pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) . 

Goiânia, 04 de agosto de 2011. 

Flávia de Castro Dayrell 
Secretária Judiciária 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORÇAMENTO 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
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