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sobre requisição de servidores, em vista do que dispõe atualmente a Resolução n.º 75, deste Tribunal, está em desacordo com 
a Lei e as normas em vigor que regulamentam o procedimento. Por este motivo, nas últimas semanas, houve a conclusão de 
um trabalho conjunto, entre os servidores das Zonas Eleitorais, a Comissão de servidores, a Comservzonas, o Setor de Gestão 
de Pessoas e os Gabinetes da Presidência e da Vice-Presidência, que resultou na elaboração de uma minuta de resolução 
feita absolutamente de acordo com a Resolução 23.255/2010, ora distribuída a Vossas Excelências. A Resolução 23.255/2010, 
do TSE, regulamentou, esclareceu e atualizou a Lei 6.999/82, que trata sobre requisição de servidores no âmbito da Justiça 
Eleitoral. Esta Resolução é o parâmetro para toda e qualquer requisição feita pelos Regionais e pelo TSE, e foi integralmente 
obedecida na elaboração desta minuta em pauta, e não há nada nela que viole ou ultrapasse os termos da Resolução 
23.255/2010. Os principais pontos da minuta apresentada são três: 1) o estabelecimento do espaço territorial dentro do qual 
devem ser feitas as requisições pelo Regional, que é todo o Estado de Goiás, dentro da jurisdição do Tribunal, em acordo com 
o artigo 3º e com o caput do artigo 6º, da Resolução 23.255/2010. 2) O esclarecimento de que o número de servidores efetivos 
de cada Zona não é computado para a fixação do máximo de requisitados em cada Cartório Eleitoral. Da mesma forma, este 
entendimento é pacífico em todos os Regionais e em todos os Tribunais Superiores, tudo de acordo com a Resolução 
23.255/2010, neste caso específico, com o parágrafo 3º, do artigo 6º, da Resolução do TSE. 3) A ampliação do número 
máximo de prorrogações das requisições de servidores, atualmente fixado em quatro. Isso porque o parágrafo 2º, do artigo 6º 
não traz tal limitação, relegando aos Tribunais a análise de sua necessidade, em cada caso. O TSE elaborou esta norma 
justamente porque ciente das dificuldades em se encontrar e em se treinar um servidor requisitado, sabendo ser prejudicial 
qualquer limitação injustificada à permanência dos requisitados para o auxílio dos cartórios eleitorais. A mudança destas regras
não só fará com que as normas e orientações internas se alinhem totalmente às resoluções e leis em vigor, como também trará 
uma evolução imensa na prestação de serviços das Zonas Eleitorais. Isso, sem dúvida, refletirá na qualidade do atendimento 
ao público, no cumprimento das pendências dos cartórios, na celeridade e eficiência da atividade jurisdicional dos Juízes e do 
Tribunal como um todo, no atingimento de metas fixadas pelo CNJ, ou seja, a aprovação desta nova resolução representará 
um grande avanço para este Tribunal. É por isso que esta minuta é resultado de um trabalho coletivo, entre a Administração do 
Tribunal e os servidores das Zonas Eleitorais...” O Desembargador Gilberto Marques Filho observou que os servidores das 
Zonas Eleitorais foram bem representados pelos servidores Eduardo Jonas e Alexandre Plácido, registrando que a situação 
deve ser resolvida definitivamente, com um custo menor para o TRE/GO. Por conseguinte, indagou se os ilustres pares teriam 
condições de deliberar sobre a matéria ou preferiam um tempo para reflexão, passando a palavra ao Desembargador João 
Waldeck Felix de Sousa. O Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral afirmou que assim como o Presidente e os 
Doutores Doraci Lamar e Wilson Faiad são magistrados de carreira, e, portanto, conhecem a realidade das Zonas Eleitorais. 
Assim, declarou que reconhece a legitimidade da postulação ora apresentada, esclarecendo, porém, que a referida minuta de 
resolução somente chegou em suas mãos nesta oportunidade, de forma que não teve condições de fazer uma análise artigo 
por artigo.  Registrou que gostaria de deixar claro que não é contra a postulação, pois conhece a realidade então apresentada 
pelos servidores. Afirmou que é uma pessoa prática e objetiva, que busca resultados, e está ciente de que muito há de ser 
melhorado. Dessarte, requereu que a deliberação da matéria fosse adiada para a próxima sessão, porquanto não teve 
condições de fazer uma análise aprofundada. Ao final, os Juízes Membros concordaram em adiar a discussão para a sessão 
do dia 12.3.2013, tendo o Presidente agradecido a presença dos servidores e de seus representantes. Nada mais havendo, às 
18:57 o Desembargador Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, gravou-se a 19ª sessão ordinária em meio 
digital (DVD) e lavrou-se, circunstanciadamente, a presente ata, a ser aprovada na sessão seguinte, que será assinada pelo 
Desembargador Gilberto Marques Filho, pelo Procurador Regional Eleitoral e por mim, Maria Selma Teixeira, Secretária de 
Sessões.                 
                                                    
Goiânia, 11 de março de 2013. 

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO 
PRESIDENTE 

Doutor MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

MARIA SELMA TEIXEIRA 
SECRETÁRIA DE SESSÕES. 

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

PORTARIA 

PORTARIA Nº 136/2013/PRES-TRE/GO 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 

PORTARIA Nº 136/2013/PRES-TRE/GO 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no us
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 
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Considerando a alteração da escala de férias do Dr. Diego Custódio Borges, Juiz Eleitoral da 124ª ZE, para o período 08.02 a 
09.03.2013, conforme Decreto Judiciário n.º 583, de 06.03.2013; 
Considerando a expedição da Portaria PRES nº 070, de 9.01.2013, editada com base no Decreto Judiciário nº 334, de 
08.02.2013; 
Considerando a expedição do Decreto Judiciário nº 582, de 06.03.2013 
Considerando o disposto na Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a Portaria nº 070/2013, de 13.02.2013, no que tange à designação do Dr. ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA para 
substituir o titular da 124ª ZE de Bom Jesus de Goiás-GO, no período de 08.02 a 07.03.2013, para considerá-lo designado no 
período de 08.02 a 09.03.2013.  
Anote-se e Publique-se. 
Goiânia, 07 de março de 2013. 
GILBERTO MARQUES FILHO 

PORTARIA Nº 146/2013/PRES-TRE/GO 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 
Considerando o afastamento legal do Dr. JAIR XAVIER FERRO, juiz eleitoral da 133ª ZE de Goiânia-GO, no período de 19.03 
a 17.04.2013; 
Considerando o disposto na Resolução TRE 183/2012, RESOLVE: 
Art. 1º Designar o Dr. SALOMÃO AFIUNE, Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia-GO, para 
substituir na jurisdição eleitoral da 133ª ZE, com sede no referido município, no período de 19.03 a 17.4.2013, em razão de 
afastamento legal do titular. 
Anote-se e Publique-se. 
Goiânia, 12 de março de 2013. 
GILBERTO MARQUES FILHO 

Despachos 

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS – 101322013 

PA nº: 10132/2013; Favorecido: RILDON AURELINO EVARISTO DAMACENO; Cargo/Função: SERVIDOR REQUISITADO / 
Não Exerce FC; Origem/Destino: Panamá/GO - Jaraguá/GO; Finalidade da Viagem: Prestar auxílio na 017ª ZE de Jaraguá/GO; 
Afastamento: 8/2/2013; Retorno: 8/2/2013; Nº Diárias: 0,5; Valor Unitário: 224,00; Adicional: 0,00; Deduções: 0,00; Total 
Líquido: 112,00 

PA nº: 10132/2013; Favorecido: RILDON AURELINO EVARISTO DAMACENO; Cargo/Função: SERVIDOR REQUISITADO / 
Não Exerce FC; Origem/Destino: Panamá/GO - Jaraguá/GO; Finalidade da Viagem: Prestar auxílio na 017ª ZE de Jaraguá/GO. 
Obs: o desconto do auxílio alimentação referente ao dia 08/02/2013, já foi descontado no PA nº. 4.603/2013; Afastamento: 
9/2/2013; Retorno: 9/2/2013; Nº Diárias: 0,5; Valor Unitário: 224,00; Adicional: 0,00; Deduções: 0,00; Total Líquido: 112,00 

Decisões 

PA nº 14482/2013 

DECISÃO DO PRESIDENTE (Protocolo nº 144822013 - juntado ao PA nº 88912013) - Goiânia, 11 de março de 2013. 
Trata-se de impugnação ao Edital de Concurso de Remoção nº 01/2013, interposto por WILIANE BORGES CAMARGO DAL
CASTEL E LUIZ HENRIQUE B. DE A. SILVA, objetivando suspender, liminarmente, as etapas do concurso de remoção, para 
revisão da ordem classificatória. Aduzem que a regra constante no item 5.2, § 1º do Edital deverá ser considerada a priori em 
detrimento aos demais critérios e, que, no momento das inscrições dos candidatos, não foi considerado o tempo de efetivo 
exercício neste órgão. Alegam, ainda, a violação à Resolução TSE nº 23.092/2009, uma vez que o servidor JOSÉ DE 
RIBAMAR PORTELA CARVALHO está classificado em primeiro lugar, inobstante a sua remoção para o Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão, no período de 18.01.2009 a 27.01.2013. Ao final, requerem a suspensão, liminarmente, das etapas do 
Concurso de Remoção nº 01/2013 até que se ultimem as providências atinentes à revisão da ordem classificatória e 
recolocação do servidor JOSÉ DE RIBAMAR PORTELA CARVALHO. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Gestão de 
Pessoas (fs. 24/31) que se manifestou pela reclassificação do servidor JOSÉ DE RIBAMAR PORTELA DE CARVALHO na lista 
de inscritos ao Concurso de Remoção nº 1/2013, para considerar apenas o tempo de serviço efetivamente prestado neste 
Tribunal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta salientar que as legislações inerentes à matéria em exame são a Resolução 
TSE nº 23.092/2009 e a Resolução TRE/GO n. 161/2010. A remoção por concurso nada mais é que o deslocamento do 
servidor, em virtude de classificação, em processo seletivo, no âmbito de cada Tribunal. O Edital do Concurso de Remoção nº 
01/2013, quanto aos critérios de desempate para os fins de classificação, seguiu, fielmente, as Resoluções referidas acima, 
principalmente quanto à previsão do § 1º do artigo 18 do normativo do Tribunal Superior Eleitoral, vejamos: RESOLUÇÃO TSE 
Nº 23092/2009 Art. 18. Os procedimentos de realização dos concursos de remoção estão estabelecidos no edital de 
convocação, e caso o número de vagas for menor que o de interessados, para fins de classificação e, se necessário, de 

Considerando a alteração da escala de férias do Dr. Diego Custódio Borges, Juiz Eleitoral da 124ª ZE, para o período 08.02 a Considerando a alteração da escala de férias do Dr. Diego Custódio Borges, Juiz Eleitoral da 124ª ZE, para o período 08.02 a 
09.03.2013, conforme Decreto Judiciário n.º 583, de 06.03.2013; 
Considerando a expedição da Portaria PRES nº 070, de 9.01.2013, editada com base no Decreto Judiciário nº 334, de Considerando a expedição da Portaria PRES nº 070, de 9.01
08.02.2013; 
Considerando a expedição do Decreto Judiciário nº 582, de 06.03.2013 
Considerando o disposto na Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a Portaria nº 070/2013, de 13.02.2013, no que tange à designação do Dr. ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA para Art. 1º Alterar a Portaria nº 070/2013, de 13.02.2013, no que tange à designação do Dr. ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA para 
substituir o titular da 124ª ZE de Bom Jesus de Goiás-GO, no período de 08.02 a 07.03.2013, para considerá-lo designado no 
período de 08.02 a 09.03.2013.  
Anote-se e Publique-se. 
Goiânia, 07 de março de 2013. 
GILBERTO MARQUES FILHO 


