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3) No caso, em uma cognição perfunctória, não vislumbro a alegada ilegalidade da portaria impugnada, uma vez que esta 
apenas fixa a relação de documentos que poderão ser apresentados pelo eleitor para a comprovação da residência no novo 
domicílio, conforme permissão expressa na legislação supracitada, bem como repete as exigências para a transferência do 
eleitor, previstas no art. 18 da Resoluçã o TSE n. 21.538/2003, que regulamenta o cadastro eleitoral. 
4) Da análise do §1º da Portaria questionada, verifica-se que a relação de documentos exigidos para a comprovação do 
domicilio do eleitor é apenas exemplificativa. Com efeito, depois de enumerar alguns documentos comprobatórios nos incisos 
de I a VI, ao final, o inciso VII prevê que ¿o eleitor poderá apresentar outro documento que comprove o domicilio, conforme 
apreciação específica pelo Juiz Eleitoral". 
5) Para alistamento ou transferência de inscrição, o eleitor deve comprovar o domicílio eleitoral através de documentação que 
ateste o seu vínculo com o município. Não há necessidade de se apresentar todos os documentos enumerados na referida 
portaria ou apenas aqueles ali fixados, mas qualquer outro que comprove o domicilio do eleitor na localidade pretendida. 
6) Na esteira do entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral, o conceito de domicílio eleitoral se assenta na existência de 
vínculo profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor. Compete, pois, ao eleitor provar a existência de qualquer dos 
vínculos apontados mediante a apresentação de documentos que serão apreciados pelo Juiz Eleitoral, com a necessária 
observância das peculiaridades do respectivo município.  
7) Nesse sentido, estabelece o §3º do art. 93 do referido Provimento CRE-GO n. 001/2006, in verbis: "O domicílio eleitoral não 
se confunde com o domicílio civil, identificando-se aquele como o lugar onde o interessado tem vínculos políticos, patrimoniais
ou profissionais" . 
8) É permitido ao juiz, que melhor conhece a realidade do município em que exerce sua jurisdição, fixar, através de portaria, os
documentos e exigências que melhor garanta a eficiência do serviço de transferência do eleitor. 

Assim, não vislumbro, a princípio, a alegada ilegalidade do ato, tendo em vista que a portaria questionada limitou-se a 
enumerar, alternativa e exemplificativamente, os documentos necessários à comprovação do domicílio eleitoral, a fim de 
garantir a ordem, a presteza e a eficiência do serviço de transferência do eleitor nos municípios que integram a 6ª Zona 
Eleitoral.

Pelo exposto, denego a tutela liminar pretendida. 

Solicitem-se as informações, no prazo legal (art. 71, I, do Regimento Interno do TRE-GO - Resolução nº 173/2011). 

Após, decorrido o prazo, com ou sem as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (art. 73 do 
Regimento Interno do TRE-GO). 

Goiânia, 19 de dezembro de 2011. 

Leonardo Buissa Freitas 
Juiz Federal no TRE-GO - Relator 
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PORTARIA N. 430 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, 3º, inciso VI e 10, inciso II 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. 68.552/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR o servidor Lindon Johnson Leite Dias, Técnico Judiciário, para substituir Marco Aurélio Rosa de Deus, 
Chefe de Cartório da 44ª Zona Eleitoral de Planaltina, nos dias 19 a 20 de setembro de 2011, em virtude da concessão de 
licença capacitação ao titular e participação do substituto eventual no curso de Filiação Partidária. 

Goiânia, 17 de outubro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 
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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, 3º, inciso VI e 10, inciso II da Portaria TRE/GO n. 68, disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 1º, 3º, inciso VI e 10, inciso II 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 datada de 14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 687, de 2 de outubro de 
de 2009 e 470, de 16 de junho de 2011, editadas pela douta Presidência, bem como a indicação contida no formulário 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. 68.552/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR o servidor Lindon Johnson Leite Dias, Técnico Judiciário, para substituir Marco Aurélio Rosa de Deus, , Técnico Judiciário, para substituir Marco Aurélio Rosa de Deus, 
Chefe de Cartório da 44ª Zona Eleitoral de Planaltina, nos dias 19 a 20 de setembro de 2011, em virtude da concessão de 
licença capacitação ao titular e participação do substituto eventual no curso de Filiação Partidária. 

Goiânia, 17 de outubro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 


