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transcrição. Omissão suprida. 
2. À conta de contradição, o embargante pretende por via de embargos declaratórios, alterar a conclusão do julgado, incluindo-
se sanções que não foram aplicadas, providência que se afigura inviável na via acIaratória, conforme jurisprudência pacífica do
TSE. 
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.  

Julgado - RE nº 21784 - Sessão Ordinária em 10/02/2014 - Acórdão Nº 14189 - Relator Juiz Jesus Crisóstomo de Almeida: O 
Tribunal, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. A Juíza Doraci 
Lamar Rosa da Silva Andrade não participou do presente julgamento por questões de foro íntimo. Deu-se por lido e conferido o 
acórdão. 

3. PROPAGANDA PARTIDÁRIA 467-67.2013.6.09.0000 
PROTOCOLO 73.958/2013 - GOIÂNIA/GO 
RELATOR: DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES 
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE – SDD 
ADVOGADO: RONALDO GUERRANTE TAVARES OAB/GO: 14.928 

EMENTA 
PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA. INSERÇÕES ESTADUAIS. RECURSO ELEITORAL. NÃO CABIMENTO. 
FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 
INDEFERIMENTO MANTIDO. 
1. Não é cabível Recurso Eleitoral de acórdão em âmbito de propaganda partidária, tendo em vista que se trata de processo de 
cunho administrativo. 
2. Recurso Eleitoral interposto no bojo de propaganda partidária deve ser recebido como pedido de Reconsideração, em 
homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedente do TSE: Embargos de Declaração em Propaganda Partidária nº 
32.
3. O acesso gratuito à veiculação de propaganda político-partidária, na modalidade de inserções, depende da participação pelo 
partido em duas eleições consecutivas, conforme o artigo 57, I, da Lei nº 9.096/95. 
4. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. 

Julgado - PP nº 46767 - Sessão Ordinária em 10/02/2014 - Acórdão Nº 14188 - Relator Des. Walter Carlos Lemes: O Tribunal, 
à unanimidade, não acolheu o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento do pedido de inserções de propaganda 
partidária, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais, nos termos do voto do relator. Deu-se por lido e conferido 
o acórdão.  

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias

PORTARIA Nº 095/2014/PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), e tendo em vista a decisão 
proferida no procedimento protocolizado sob o nº 40.472/2012, RESOLVE: 

Art. 1º ALTERAR a Comissão de Sindicância, instituída pelas Portarias da Presidência nº 734/2013 e nº 016/2014, que passa a 
ser constituída pelos servidores LUIZ AUGUSTO MACEDO, LUIZ FERNANDO DA CRUZ e MARIA DE LOURDES JOSÉ 
GUEDES, na condição de titulares, e EMMANUEL MATOS LEITE, como suplente, ficando os trabalhos sob a presidência do 
primeiro.  

Art. 2º RENOVAR o prazo para a conclusão dos trabalhos, por 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração Superior, nos termos do art. 143 da lei nº 8.112/90. 

Art. 3º MANTER a legitimidade da comissão processante instituída até o julgamento final, pela Presidência, do procedimento 
instaurado, caso seja necessária a complementação da instrução ou a realização de diligência, em busca da verdade real.   

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 10 (dez) de fevereiro de 2014. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 

VICE-PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 095/2014/PRES 

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 uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), e tendo em vista a decisão XXXIX, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), e 
proferida no procedimento protocolizado sob o nº 40.472/2012, RESOLVE: 

Art. 1º ALTERAR a Comissão de Sindicância, instituída pelas Portarias da Presidência nº 734/2013 e nº 016/2014, que passa a Art. 1º ALTERAR a Comissão de Sindicância, instituída pelas Portarias da Presidência nº 734/2013 e nº 016/2014, que passa a 
ser constituída pelos servidores LUIZ AUGUSTO MACEDO, LUIZ FERNANDO DA CRUZ e MARIA DE LOURDES JOSÉ ser constituída pelos servidores LUIZ AUGUSTO MACE
GUEDES, na condição de titulares, e EMMANUEL MATOS LEITE, como suplente, ficando os trabalhos sob a presidência do GUEDES, na condição de titulares, e EMMANUEL MATOS LEITE, 
primeiro.  

Art. 2º RENOVAR o prazo para a conclusão dos trabalhos, por 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a Art. 2º RENOVAR o prazo para a conclusão dos trabalhos, por 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração Superior, nos termos do art. 143 da lei nº 8.112/90. 

Art. 3º MANTER a legitimidade da comissão processante instituída até o julgamento final, pela Presidência, do procedimento Art. 3º MANTER a legitimidade da comissão processante instituída até o julgamento final, pela Presidência, do procedimento 
instaurado, caso seja necessária a complementação da instrução ou a realização de diligência, em busca da verdade real.   

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 10 (dez) de fevereiro de 2014. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 


