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EMENTA 
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 
9.504197. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA EM AMBIENTE PRIVADO (FESTA DE ANIVERSÁRIO). ILICITUDE. 
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ DAS DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  
1. Não havendo prévia autorização do Poder Judiciário, com o objetivo de instruir investigação criminal ou processo penal, 
constitui prova ilícita a gravação ambiental, ainda que essa tenha sido realizada por um dos interlocutores. Precedente TSE, 
AgR-REspe nº 81788, rel(a). Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, DJE de 13.3.2015.  
2. O ilícito eleitoral insculpido no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 reclama, para a sua configuração, a comprovação de que a 
captação e os gastos de recursos tenham gravidade suficiente para comprometer a moralidade e legitimidade da eleição. 
Precedente TSE, AgR-AI nº. 50202, de 6.5.2015, Min. LUIZ FUX.  
3. Para se caracterizar a captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97, é necessária a existência de provas 
robustas de que a conduta tenha sido praticada em troca de votos.  
4. Recurso conhecido e desprovido. 

Julgado - RE nº 41066 - Sessão Ordinária em 11/05/2015 Acórdão Nº 207/2015 - Relator Juiz Marcelo Arantes de Melo 
Borges ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL. O JUIZ LEÃO APARECIDO ALVES, apesar de ter manifestado entendimento pela 
licitude da prova, acompanhou, no mérito, o voto do Relator.   

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1903-27.2014.6.09.0000 
PROTOCOLO: 39.804/2014 – GOIÂNIA/GO 
RELATOR: JUIZ MARCELO ARANTES DE MELO BORGES 
REQUERENTE: NILVON GOMES DE MATOS 
ADVOGADO: CLODOMIR FERREIRA PIMENTEL - OAB: 16.415/GO 

EMENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO. CONJUNTO DE FALHAS APONTADAS PELO SETOR TÉCNICO 
COMPROMETEM A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEU TODO. CONTAS DESAPROVADAS. 

Julgado - PC nº 190327 - Sessão Ordinária em 11/05/2015 Acórdão Nº 208/2015 - Relator Juiz Marcelo Arantes de Melo 
Borges ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em DESAPROVAR A PRESTAÇÃO 
DE CONTAS do candidato Requerente, relativas ao Pleito de 2014.   

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

PORTARIA Nº 297/2015 PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos 
XXXIX do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, 
Considerando o teor da Resolução TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015; 
Considerando o disposto nos Provimentos nº 03, de 25 de março de 2015, e nº 05, de 09 de abril de 2015, da Corregedoria 
Geral Eleitoral; 
Considerando a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos anos de 2015 e 2016, a ser realizada por diversas 
Zonas Eleitorais em vários municípios goianos; 
Considerando o envolvimento de todas as Unidades da Secretaria deste Tribunal com o planejamento e o suporte às 
atividades da biometria; RESOLVE: 

Art. 1º Constituir o Comitê Gestor da Biometria para atuar no planejamento e no suporte à implantação da revisão do eleitorado 
com coleta de dados biométricos no âmbito deste Regional, nos anos de 2015 e 2016, com as seguintes atribuições, sem 
prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos: 

I – deliberar sobre as questões estratégicas identificadas pela Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria, a ser criada
por ato próprio; 
II - dirimir as questões controversas pertinentes à implantação dos locais de atendimento biométrico; 
III - promover ações visando viabilizar os recursos necessários à efetivação do recadastramento do eleitorado, com a coleta 
dos dados biométricos, dentro dos prazos fixados. 

PORTARIA Nº 297/2015 PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos 
XXXIX do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, 
Considerando o teor da Resolução TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015; 
Considerando o disposto nos Provimentos nº 03, de 25 de março de 2015, e nº 05, de 09 de abril de 2015, da Corregedoria Considerando o disposto nos Provimentos nº 03, de 25 de març
Geral Eleitoral; 
Considerando a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos anos de 2015 e 2016, a ser realizada por diversas Considerando a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos anos de 2015 e 2016, a ser realizada por diversas 
Zonas Eleitorais em vários municípios goianos; 
Considerando o envolvimento de todas as Unidades da Secretaria deste Tribunal com o planejamento e o suporte às 
atividades da biometria; RESOLVE: 

Art. 1º Constituir o Comitê Gestor da Biometria para atuar no planejamento e no suporte à implantação da revisão do eleitorado Art. 1º Constituir o Comitê Gestor da Biometria para atuar no planejamento e no suporte à implantação da revisão do eleitorado 
com coleta de dados biométricos no âmbito deste Regional, nos anos de 2015 e 2016, com as seguintes atribuições, sem com coleta de dados biométricos no âmbito deste Regional, nos anos de 2015 e 2016, com as seguintes atribuições, sem 
prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos: 

I – deliberar sobre as questões estratégicas identificadas pela Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria, a ser criadaI – deliberar sobre as questões estratégica
por ato próprio; 
II - dirimir as questões controversas pertinentes à implantação dos locais de atendimento biométrico; 
III - promover ações visando viabilizar os recursos necessários à efetivação do recadastramento do eleitorado, com a coleta III - promover ações visando viabilizar os recursos necessário
dos dados biométricos, dentro dos prazos fixados. 
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Art. 2º O Comitê Gestor da Biometria será composto em conformidade ao Anexo I desta Portaria. 

Art. 3° O Comitê Gestor da Biometria deverá, mensalmente, elaborar e entregar, à Presidência deste Tribunal, relatório das 
atividades da Biometria 2015/2016, informando os percentuais atingidos frente às metas estabelecidas e, se for o caso, indicar 
as ações a serem implementadas para adequar o andamento previsto ao realizado. 

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

Goiânia, 08 de maio de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 

PORTARIA Nº 298/2015 PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, 
Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Portaria nº 297/2015 PRES; 
Considerando o teor do Ofício-Circular Conjunto nº 01/2015-PRES, RESOLVE: 

Art. 1º Constituir a Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria para atuar no suporte à implantação da revisão do 
eleitorado com coleta de dados biométricos no âmbito deste Regional, nos anos de 2015 e 2016, com as seguintes atribuições, 
sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos: 

I. Planejar as medidas necessárias para a implantação dos locais de atendimento, considerando-se os seguintes requisitos: 

a) capacidade de atendimento necessária para cumprir o recadastramento do eleitorado, dentro do período estabelecido; 
b) adequação do layout do local de atendimento; 
c) disponibilidade e adequação da infra-estrutura física, elétrica, de telefonia e comunicação de dados; 
d) disponibilidade e distribuição de materiais de consumo e utensílios em geral, tais como: bebedouro, painel de senha, lenços 
umedecidos, álcool, etc; 
e) disponibilidade, instalação e montagem de mobiliários; 
f) disponibilidade, instalação e configuração da rede lógica de dados, equipamentos de informática e kits biométricos; 
g) orientações necessárias à disponibilização de pessoal para atendimento aos eleitores; 
h) necessidade de treinamento; 
i) disponibilidade de transporte e otimização de deslocamentos; 
j) disponibilidade de recursos orçamentários e atendimento às necessidades de aquisições, contratações, convênios, acordos e 
outras ações administrativas relacionadas ao recadastramento biométrico. 

II. Acionar as unidades responsáveis pela operacionalização das atividades resultantes do planejamento da biometria 
elaborado no item anterior; 
III. Acompanhar a execução das atividades do projeto realizada pelas unidades envolvidas, segundo o cronograma previsto; 
IV. Após a implantação dos locais de atendimento da biometria, realizar acompanhamento e estudos com o objetivo de 
identificar eventuais necessidades de ampliação ou redução da infra-estrutura de atendimento nas Zonas Eleitorais; 
V. Propor ações corretivas e preventivas visando imprimir a eficiência esperada na consecução do recadastramento do 
eleitorado com a coleta dos dados biométricos; 
VI. Acompanhar e auxiliar as Zonas Eleitorais na promoção de ações de divulgação, visando mobilizar o comparecimento do 
eleitorado aos locais de atendimento, bem como acompanhar o impacto obtido. 

Art. 2º A Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria será composta em conformidade ao Anexo I desta Portaria. 

Art. 3º Competirá ao Presidente da comissão: 

I. Coordenar a distribuição das demandas para os membros da Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria segundo a 
pertinência das unidades representadas; 
II. Atuar como interlocutor do projeto junto às Zonas Eleitorais; 
III. Acompanhar a execução do projeto; 
IV. Reportar o andamento do projeto para o Comitê Gestor; 
V. Encaminhar, para deliberação do Comitê Gestor, as questões controversas identificadas; 
VI. Promover, junto à Comissão de Suporte e Infra-estrutura à Biometria, a implementação das diretrizes estabelecidas pelo 
Comitê Gestor. 

Art. 4º Competirá ao Secretário da comissão: 

I. Receber e compilar as demandas das Zonas Eleitorais pertinentes ao projeto da biometria 2015/2016; 

Art. 2º O Comitê Gestor da Biometria será composto em conformidade ao Anexo I desta Portaria. 

Art. 3° O Comitê Gestor da Biometria deverá, mensalmente, elaborar e entregar, à Presidência deste Tribunal, relatório das elaborar e entregar, à Presidência deste Tribunal, relatório das 
atividades da Biometria 2015/2016, informando os percentuais atingidos frente às metas estabelecidas e, se for o caso, indicar /2016, informando os percentuais atingidos frente às metas estabelecidas e, se for o caso, indicar 
as ações a serem implementadas para adequar o andamento previsto ao realizado. 

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

Goiânia, 08 de maio de 2015. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 
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