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também determina aos Regionais dar cumprimento às decisões e instruções baixadas pelo TSE. Citou, especificamente, a 
Resolução TSE n.º 23.255/2010, ao estabelecer que quando a requisição ocorrer no âmbito dos Regionais, abrangerá a 
unidade federativa e, caso a requisição seja delegada ao juízo, aí sim, ficará limitada à área do município. O Juiz Abel Cardoso
Morais fez menção ao artigo 30, inciso 14, do Código Eleitoral, observando que o referido dispositivo não cria limitação de 
requisições para as Secretarias. O Juiz Airton Fernandes de Campos, frisou a ressalva do artigo 2º, da lei n.º 6999/82. Ao final,
o Corregedor ponderou que as requisições e renovações, quanto à área de jurisdição, deverão ser analisadas caso a caso, 
tendo em vistas as peculiaridades de cada localidade e os possíveis impedimentos dos servidores, registrando que a lei é 
norma genérica. Findo os debates, o Presidente manifestou-se favorável à aprovação da minuta, ratificando o voto de todos, e, 
estando a minuta devidamente revisada, foi aprovada, à unanimidade, e assinada sob o número 201/2013. Na sequência, o 
Juiz Wilson Safatle Faiad explicou a alteração a ser feita na atual Resolução TRE n.º 140/2008, que dispõe sobre as 
atribuições da Ouvidoria, consistente no recebimento de denúncias anônimas, que atualmente já não são aceitas, em regra, 
sem exceção, e que permanecerão. Entretanto, quando houver a solicitação de preservação de dados pessoais, ao se 
encaminhar as demandas da Ouvidoria, a unidade, de posse dos dados do denunciante, repassará o teor da denúncia sem 
informar os dados que possam revelar a pessoa do denunciante. Informou o Ouvidor que há muitas demandas que não 
avançam em razão da manifestação da vontade do denunciante, que não aceita tal exposição. O Procurador Regional Eleitoral 
manifestou-se sugerindo que na adoção dos procedimentos de cunho prático, o fato narrado na ocorrência junto à Ouvidoria, 
proceda de forma desvinculada dos dados do autor, quando houver a solicitação de sigilo. O Ouvidor mencionou que alguns 
Estados têm o procedimento que se busca com a alteração a ser feita, existindo, até mesmo, alguns Estados que aceitam a 
denúncia anônima. Por fim, foi aprovada a Resolução proposta pelo Ouvidor Regional Eleitoral. Nada mais havendo, às 18:20 
o Desembargador Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, gravou-se a 23ª 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 Substituto e por mim, Celene da Cunha Sousa, 
Secretária de Sessões, em substituição.                 
Goiânia, 19 de março de 2013. 

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO 
PRESIDENTE 

Doutor RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO 

CELENE DA CUNHA SOUSA 
SECRETÁRIA DE SESSÕES, em substituição. 

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL 

PORTARIA Nº 167/2013/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 disposto no art. 9º da Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Dr. MÁRCIO DE CASTRO MOLINARI, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, para 
exercer a jurisdição eleitoral da 135ª ZE, com sede no referido município, para o biênio de 27.03.2013 a 26.03.2015. 

Anote-se e Publique-se. 

Goiânia, 20 de março de 2013. 

GILBERTO MARQUES FILHO 

Despachos 

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS – 99682013 

PORTARIA Nº 167/2013/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 disposto no art. 9º da Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Dr. MÁRCIO DE CASTRO MOLINARI, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, para Art. 1º Designar o Dr. MÁRCIO DE CASTRO MOLINARI, Juiz l da Comarca de Goiânia-GO, para 
exercer a jurisdição eleitoral da 135ª ZE, com sede no referido município, para o biênio de 27.03.2013 a 26.03.2015. 

Anote-se e Publique-se. 

Goiânia, 20 de março de 2013. 

GILBERTO MARQUES FILHO 


