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Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: 

(¿)

IV - pela não prestação, quando não apresentada as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a
obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. 

Infere-se do exposto que a legislação oportuniza novo prazo para apresentação das contas de campanha à Justiça Eleitoral 
aos inadimplentes. Entretanto, não obedecendo o comando para prestação de contas no prazo legal e permanecendo inerte 
após o chamado desta Justiça, deverão ser as contas consideradas não prestadas. 

Nesse sentido, é de de concluir que o requerente trouxe a si a penalidade determinada no artigo 30, IV, da Lei nº 9.504/1997, 
bem como no artigo 26, §4º, da Resolução TSE nº 23.217/2010, ao não apresentar suas contas até dia 2 de novembro de 2010 
e permanecer inerte após a intimação efetivada no procedimento administrativo protocolado sob o nº 2.328/2011.  

Consigne-se que a apresentação extemporânea destas contas, após transcurso in albis dos prazos legais e judiciais, não 
afasta o julgamento delas como não prestadas, conforme julgado adiante transcrito: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE 
CONTAS INTEMPESTIVAS. DECLARAÇÃO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS.  
(PC 2898 SP. Relator(a): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON. Julgado em 15/12/2009. Publicado no DJESP - Diário da 
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Página 11, em 19/01/2010).  

Saliente-se ainda que não só a ausência na prestação de contas prejudica o controle a cargo da Justiça Eleitoral, como 
também o faz a apresentação extemporânea das contas, já que o lapso temporal entre a campanha e a análise dos gastos 
nela produzidos poderão dificultar a análise pela unidade técnica. Nesse sentido, cito:  

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2006. 
INTEMPESTIVIDADE EXCESSIVA. CONTAS COSIDERADAS NÃO PRESTADAS. 

1. O excessivo lapso temporal de quatro anos para apresentar prestação de contas, prejudica o efetivo controle e fiscalização 
da movimentação financeira durante o período de campanha eleitoral. Contas consideradas não prestadas. 
2. Precedentes TRE-PA. 

(PC 205916 PA. Relator(a): VERA ARAÚJO DE SOUZA. Julgado em 17/02/2011. Publicado no DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Tomo 33, Página 4, em 24/02/2011) 

Ante o exposto, acolhendo os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral e ainda 
com fundamento no artigo 30, IV, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 26, §4º, da Resolução TSE nº 23.217/2010, julgo esta 
prestação de contas como não prestada. Faço-o monocraticamente nos termos do artigo 51, inciso XX, do Regimento Interno 
desta Casa. 

P.R.I.
Goiânia, 06 de fevereiro de 2012. 

Airton Fernandes de Campos  
Relator 

DIRETORIA-GERAL 

ATOS DO DIRETOR GERAL 

Portarias 

Portaria 512 - 516 

PORTARIA N. 512 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, art. 105, inciso III da Resolução n. 113, de 14 de maio de 
2007, e 1º, 3º, inciso III, 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; 

PORTARIA N. 512 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o ribuições legais, 
disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 105, inciso III da Resolução n. 113, de 14 de maio de disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 105, inciso III da Resolução n. 113, de 14 de maio de 
2007, e 1º, 3º, inciso III, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias TRE/GO n. 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 687, de 2 de outubro de 2009, 809, de 10 de dezembro de
Presidência; 
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CONSIDERANDO a indicação contida no formulário protocolado sob o n. 94.934/2011, bem como a informação contida no 
verso do formulário, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR o servidor HUMBERTO VILANI, Chefe da Seção de Controle Patrimonial e Almoxarifado, para substituir 
LAFAIETE RIBEIRO DE CAMPOS, Coordenador de Material e Patrimônio, no período de 8 a 11 de novembro de 2011, em virtude de 
viagem a serviço do titular. 

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

Goiânia, 9 de dezembro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 

PORTARIA N. 513 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 formulário protocolado sob o 
n. 100.973/2011, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Thatiane Coleta Silva Lopes, Técnico Judiciário, para substituir Gianricardo Afra Borges, 
Chefe do Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Iporá, no período de 1º a 19 de dezembro de 2011, em virtude do gozo de folgas 
compensatórias pelo titular. 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura. 

Goiânia, 8 de dezembro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 

PORTARIA N. 514 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 formulário protocolado sob o 
n. 100.814/2011,  
CONSIDERANDO a informação apresentada pela Seção de Registros Funcionais com anuência da Coordenadoria de Pessoal 
e da Secretaria de Gestão e Pessoas; 
CONSIDERANDO que os efeitos do Acordão 199/2011 do Tribunal de Contas da União estão suspensos naquela Corte de 
Contas;
CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação apresentada na referida Zona Eleitoral no período mencionado, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Helena Maria de Paula Oliveira, servidora requisitada da Prefeitura Municipal de Mineiros, 
para substituir Paulo César Marques Coelho, Chefe do Cartório Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral de Mineiros, no período de 12 a 
17 de novembro de 2011, em virtude do gozo férias e de folgas compensatórias pelo titular. 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura. 

Goiânia, 8 de dezembro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 

PORTARIA N. 515 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 formulário protocolado sob o 
n. 100.813/2011,  

CONSIDERANDO a indicação contida no formulário protocolado sob o n. 94.934/2011, bem como a informação contida no CONSIDERANDO a indicação contida no formulário protocolado
verso do formulário, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR o servidor HUMBERTO VILANI, Chefe da Seção de Controle Patrimonial e Almoxarifado, para substituir 
LAFAIETE RIBEIRO DE 

, Chefe da Seção de Controle Patrimonial e Almoxarifado, para substituir 
CAMPOS, Coordenador de Material e Patrimônio, no período de 8 a 11 de novembro de 2011, em virtude de IBEIRO DE 

viagem a serviço do titular. 

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

Goiânia, 9 de dezembro de 2011. 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES 
Diretor-Geral 


