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05 (CINCO) DIAS. APÓS, COM OU SEM A 
RESPOSTA, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À 
ILUSTRADA PROCURADORIA REGIONAL 
ELEITORAL. INTIMEM-SE.  
GOIÂNIA, 19 DE JUNHO DE 2009. 
DESEMBARGADOR NEY TELES  DE PAULA - 
RELATOR” 

Goiânia, 22 de junho de 2009 

Maurício Simplício Nascimento 
Coordenador 

Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 2/2009 - COM PRAZO DE 
DEZ DIAS 

Protocolo nº 73562009 PC 1509 PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
PROCEDÊNCIA:  GOIÂNIA 
RELATORA: ELIZABETH MARIA DA SILVA 
REQUERENTE:  WELLINGTON JOSÉ DE CAMARGO 
REQUERIDO: TRE/GO 

INTIMAÇÃO DE: WELLINGTON JOSÉ DE 
CAMARGO, portador do CPF n. 633.514.391-72, 
candidato a Deputado Estadual pelo PMDB nas 
eleições 2006. 

FINALIDADE: Manifestar-se, caso queira, no prazo de 
setenta e duas horas, sobre o relatório preliminar para 
expedição de diligências da Coordenadoria de Controle 
Interno (fls. 11-113 dos autos). 

SEDE DO JUÍZO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE GOIÁS 
Pça. Cívica, n.º 300 - Centro – Goiânia – GO.   
Fone: 3521-2101 / 3521-2251    Fax – 3521-2118 

Expediu-se o presente edital em 19/06/2009, o qual 
será afixado no placar da Secretaria Judiciária deste 
Egrégio Tribunal e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico, nos termos da lei. 

Elizabeth Maria da Silva 
Juíza Relatora 

DIRETORIA GERAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

TRIBUNAL PLENO 

Atos do Tribunal Pleno 

Resoluções 

Resolução 

RESOLUÇÃO n. 153/2009 

Estabelece procedimentos de requisição de serviços, 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
incorporação de dados biométricos e fotografia.  

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, 
usando das atribuições que lhe confere o inciso I, 
alíneas “a” e “b”, do art. 96, da Constituição Federal, 
bem como o art. 13, inciso XI, da Resolução TRE/GO 
nº 115, de 02 de agosto de 2007 (Regimento Interno), 
o art. 30, XIII, do Código Eleitoral,  e  

Considerando o disposto na Resolução TSE n. 23.061, 
de 26 de maio de 2009, e adotando subsidiariamente e 
por analogia e similaridade dos fatos a Lei n. 7.444, de 
20 de dezembro de 1985, a Resolução TSE n. 12.547, 
de 28 de fevereiro de 1986, a Resolução TSE n. 
12.595, de 1º de abril de 1986, o Acórdão TSE n. 
8.129, de 24 de junho de 1986, 

RESOLVE:

Art. 1º - Nas Zonas Eleitorais em que se realizará a 
revisão do eleitorado por meio de identificação do 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
Alistamento, em número suficiente a atender os 
eleitores. 

§ 1º – Em repartições públicas, fábricas, indústrias, 
centros comerciais, lugares de intenso fluxo de 
pedestres, recintos de sindicatos e associações de 
classe, associações de bairros, salões paroquiais, 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
permanente ou transitório. 

§ 2º – Observadas as peculiaridades locais, para os 
fins deste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral e os 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
Municípios. 

Art. 2º – Com o objetivo de suprir as necessidades de 
pessoal dos Cartórios e Postos de Alistamento, o 
Tribunal Regional Eleitoral poderá autorizar, desde 
logo, o Presidente e os Juízes Eleitorais a requisitar 
servidores federais, estaduais e municipais, para a 
prestação de serviço eleitoral, durante o período de 
revisão eleitoral. (art. 30, XIII, do Código Eleitoral). 

RESOLUÇÃO n. 153/2009 

Estabelece procedimentos de requisição de serviços, Estabelece procedimentos de requisição de serviços, 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante 
instalações e servidores para a revisão do eleitorado 
por meio de identificação do eleitor mediante por meio de identificação do eleitor mediante 
incorporação de dados biométricos e fotografia.  

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, 
usando das atribuições que lhe confere o inciso I, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, 
alíneas “a” e “b”, do art. 96, da Constituição Federal, alíneas “a” e “b”, do art. 96, da Constituição Federal, 
bem como o art. 13, inciso XI, da Resolução TRE/GO bem como o art. 13, inciso XI, da Resolução TRE/GO 
nº 115, de 02 de agosto de 2007 (Regimento Interno), nº 115, de 02 de agosto de 2007 (Regimento Interno), 
o art. 30, XIII, do Código Eleitoral,  e  

Considerando o disposto na Resolução TSE n. 23.061, Considerando o disposto na Resolução TSE n. 23.061, 
de 26 de maio de 2009, e adotando subsidiariamente e 
por analogia e similaridade dos fatos a Lei n. 7.444, de por analogia e similaridade dos fatos a Lei n. 7.444, de 
20 de dezembro de 1985, a Resolução TSE n. 12.547, 20 de dezembro de 1985, a Resolução TSE n. 12.547, 
de 28 de fevereiro de 1986, a Resolução TSE n. de 28 de fevereiro de 1986, a Resolução TSE n. 
12.595, de 1º de abril de 1986, o Acórdão TSE n. 12.595, de 1º de abril de 1986, o Acórdão TSE n. 
8.129, de 24 de junho de 1986, 

RESOLVE:

Art. 1º - Nas Zonas Eleitorais em que se realizará a Art. 1º - Nas Zonas Eleitorais em que se realizará a 
revisão do eleitorado por meio de identificação do revisão do eleitorado por meio de identificação do 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de 
eleitor mediante incorporação de dados biométricos e 
fotografia, poderão ser instalados Postos de fotografia, poderão ser instalados Postos de 
Alistamento, em número suficiente a atender os 
eleitores. 

§ 1º – Em repartições públicas, fábricas, indústrias, § 1º – Em repartições públicas, fábricas, indústrias, 
centros comerciais, lugares de intenso fluxo de centros comerciais, lugares de intenso fluxo de 
pedestres, recintos de sindicatos e associações de pedestres, recintos de sindicatos e associações de 
classe, associações de bairros, salões paroquiais, classe, associações de bairros, salões paroquiais, 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros 
campos universitários, estabelecimentos de ensino, 
estádios e ginásios desportivos ou outros estádios e ginásios desportivos ou outros 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
estabelecimentos congêneres, poderão ser instalados 
Postos de Alistamento Eleitoral, em caráter 
permanente ou transitório. 

§ 2º – Observadas as peculiaridades locais, para os § 2º – Observadas as peculiaridades locais, para os 
fins deste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral e os fins deste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral e os 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
Juízes Eleitorais poderão adotar as providências 
necessárias, inclusive requisitando instalações e necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e 
necessárias, inclusive requisitando instalações e 
serviços de órgãos da União, dos Estados e serviços de órgãos da União, dos Estados e 
Municípios. 

Art. 2º – Com o objetivo de suprir as necessidades de Art. 2º – Com o objetivo de suprir as necessidades de 
pessoal dos Cartórios e Postos de Alistamento, o pessoal dos Cartórios e Postos de Alistamento, o 
Tribunal Regional Eleitoral poderá autorizar, desde Tribunal Regional Eleitoral poderá autorizar, desde 
logo, o Presidente e os Juízes Eleitorais a requisitar logo, o Presidente e os Juízes Eleitorais a requisitar 
servidores federais, estaduais e municipais, para a servidores federais, estaduais e municipais, para a 
prestação de serviço eleitoral, durante o período de prestação de serviço eleitoral, durante o período de 
revisão eleitoral. (art. 30, XIII, do Código Eleitoral). 



Ano 2009, Número 080 Goiânia, Página 4 quarta-feira, 24 de junho de 2009

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

§ 1º - As requisições de servidores públicos no período 
de revisão eleitoral, excepcionalmente, não estarão 
sujeitas às restrições da Lei n. 6.999, de 7 de junho de 
1982. (Acórdão TSE n. 8.129, de 24 de junho de 1986). 

§ 2º - No período de revisão eleitoral, com o fim de 
atender às necessidades de atendimento ao público, 
fica autorizada a requisição de quaisquer servidores 
públicos, inclusive ocupantes de cargos isolados, 
técnicos ou científicos e cargos ou empregos de 
magistério federal, estadual ou municipal. (Resolução 
TSE n. 12.595, de 1º de abril de 1.986) 

Art. 3º – De acordo com as necessidades de pessoal, 
os Juízes Eleitorais poderão convocar os presidentes 
ou mesários de seções eleitorais para o atendimento 
dos eleitores no recadastramento eleitoral. Na hipótese 
de convocação, far-se-á prévio treinamento dos 
convocados. 

Parágrafo único. Os presidentes de mesa, os mesários 
das seções eleitorais e os auxiliares dos trabalhos 
eleitorais, servidores ou funcionários de quaisquer 
instituições públicas ou privadas, têm direito ao gozo 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 
citada, inclusive, aos que tenham atendido às 
convocações desta Justiça especializada para a 
realização dos treinamentos e dos atos preparatórios 
do processo de revisão do eleitorado por meio de 
identificação do eleitor mediante incorporação de 
dados biométricos e fotografia. (art. 98, Lei n. 9.504, de 
30 de setembro de 1997 e Resolução TSE n. 22.424, 
de 26 de setembro de 2006). 

Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta 
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás, em Goiânia, aos 22 dias do mês de junho de 
2009.

Desembargador FLORIANO GOMES 
Presidente 

Desembargador NEY TELES DE PAULA 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

Dr. EULER DE ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR 
Juiz Membro  

Dra. ILMA VITÓRIO ROCHA  
Juíza Membro 

Dra. ELIZABETH MARIA DA SILVA  
Juíza Membro 

Dr. MARCO ANTÔNIO CALDAS  
Juiz Membro 

Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO 
Juiz Membro substituto 

Dr. ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 
Procurador Regional Eleitoral 

ZONAS ELEITORAIS 

133ª Zona Eleitoral 

Editais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 019/2009 

Protocolo  : 25526/2009 
Processos: 1454 - Duplicidade de Filiações 
Envolvidos: 1) RÊMULO FERNANDES MAIA; 2) PSB 
– PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO; PT – 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Teor: FAZ SABER, a todos quantos este edital virem 
ou dele tiverem conhecimento que, fica NOTIFICADO 
o PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 
atualmente sem direção municipal regularmente 
constituída e anotada perante o Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás para este município de Goiânia/GO, 
de que, em batimento realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, com base nas relações de filiados 
encaminhadas pelos próprios partidos políticos, foram 
detectadas anotações de filiações no cadastro eleitoral 
de RÊMULO FERNANDES MAIA, para essa 
agremiação notificada e também para o PT – 
PARTIDO DOS TRABALHADORES, o que configura 
duplicidade de filiações partidárias. Diante disso, 
poderá a agremiação ora notificada, através de 
representante legal, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da publicação deste edital, apresentar defesa 
acompanhada de documentos comprobatórios da 
regularidade da filiação, bem como do cumprimento do 
prazo previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
9.096/95 (fichas de filiação, comunicações de 
desfiliação encaminhadas pelos filiados aos partidos e 
respectivas cópias enviadas ao Juízo Eleitoral e outros 
meios idôneos de prova), sob pena de serem ambas 
as filiações declaradas nulas para todos os efeitos. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Goiânia, Capital 
do Estado de Goiás, aos dezenove dias do mês de 
abril do ano de dois mil e nove (19/04/2009). Eu, 
Antônio Márcio Gonçalves, Chefe de Cartório da 133ª 
Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que 
é subscrito pelo MM. Juiz desta Zona Eleitoral. Camila 
Nina Erbetta Nascimento e Moura. Juíza da 133ª Zona 
Eleitoral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 018/2009 

Protocolo  : 25524/2009 
Processos: 1452 - Duplicidade de Filiações 

§ 1º - As requisições de servidores públicos no período § 1º - As requisições de servidores públicos no período 
de revisão eleitoral, excepcionalmente, não estarão de revisão eleitoral, excepcionalmente, não estarão 
sujeitas às restrições da Lei n. 6.999, de 7 de junho de sujeitas às restrições da Lei n. 6.999, de 7 de junho de 
1982. (Acórdão TSE n. 8.129, de 24 de junho de 1986). 

§ 2º - No período de revisão eleitoral, com o fim de § 2º - No período de revisão eleitoral, com o fim de 
atender às necessidades de atendimento ao público, atender às necessidades de atendimento ao público, 
fica autorizada a requisição de quaisquer servidores fica autorizada a requisição de quaisquer servidores 
públicos, inclusive ocupantes de cargos isolados, públicos, inclusive ocupantes de cargos isolados, 
técnicos ou científicos e cargos ou empregos de técnicos ou científicos e cargos ou empregos de 
magistério federal, estadual ou municipal. (Resolução magistério federal, estadual ou municipal. (Resolução 
TSE n. 12.595, de 1º de abril de 1.986) 

Art. 3º – De acordo com as necessidades de pessoal, Art. 3º – De acordo com as necessidades de pessoal, 
os Juízes Eleitorais poderão convocar os presidentes os Juízes Eleitorais poderão convocar os presidentes 
ou mesários de seções eleitorais para o atendimento ou mesários de seções eleitorais para o atendimento 
dos eleitores no recadastramento eleitoral. Na hipótese dos eleitores no recadastramento eleitoral. Na hipótese 
de convocação, far-se-á prévio treinamento dos de convocação, far-se-á prévio treinamento dos 
convocados. 

Parágrafo único. Os presidentes de mesa, os mesários Parágrafo único. Os presidentes de mesa, os mesários 
das seções eleitorais e os auxiliares dos trabalhos das seções eleitorais e os auxiliares dos trabalhos 
eleitorais, servidores ou funcionários de quaisquer eleitorais, servidores ou funcionários de quaisquer 
instituições públicas ou privadas, têm direito ao gozo instituições públicas ou privadas, têm direito ao gozo 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 
citada, inclusive, aos
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 
citada, inclusive, aos
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 
citada, inclusive, aos que tenham atendido às 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 

 que tenham atendido às 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 

 que tenham atendido às 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 

 que tenham atendido às 
em dobro pelos dias trabalhados, aplicando-se a regra 

 que tenham atendido às  que tenham atendido às 
convocações desta Justiça especializada para a convocações desta Justiça especializada para a 
realização dos treinamentos e dos atos preparatórios realização dos treinamentos e dos atos preparatórios 
do processo de revisão do eleitorado por meio de do processo de revisão do eleitorado por meio de 
identificação do eleitor mediante incorporação de identificação do eleitor mediante incorporação de 
dados biométricos e fotografia. (art. 98, Lei n. 9.504, de dados biométricos e fotografia. (art. 98, Lei n. 9.504, de 
30 de setembro de 1997 e Resolução TSE n. 22.424, 30 de setembro de 1997 e Resolução TSE n. 22.424, 
de 26 de setembro de 2006). 

Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta 
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás, em Goiânia, aos 22 dias do mês de junho de Goiás, em Goiânia, aos 22 dias do mês de junho de 
2009.

Desembargador FLORIANO GOMES 
Presidente 

Desembargador NEY TELES DE PAULA TELES DE PAULA 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

Dr. EULER DE ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR 
Juiz Membro  

Dra. ILMA VITÓRIO ROCHA  
Juíza Membro 

Dra. ELIZABETH MARIA DA SILVA  
Juíza Membro 

Dr. MARCO ANTÔNIO CALDAS  
Juiz Membro 

Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO Dr. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO 
Juiz Membro substituto 

Dr. ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 
Procurador Regional Eleitoral 


