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TRIBUNAL PLENO 

ATOS DO TRIBUNAL PLENO 

Resoluções 

Nº 216/2013 

RESOLUÇÃO N.  216/2013 

Fixa data e aprova instruções para a realização de novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de 
Pires do Rio/GO e aprova o respectivo calendário eleitoral. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 13, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, o artigo 30, incisos IV e XVII, do Código Eleitoral, e o artigo 1º da Resolução TSE n. 23.280, de 
22 de junho de 2010; 

Fixa data e aprova instruções para a realização de novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Fixa data e aprova instruções para a realização de novas eleiçõ
Pires do Rio/GO e aprova o respectivo calendário eleitoral. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 13, inciso XXVIII, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 13, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, o artigo 30, incisos IV e XVII, do Código Eleitoral, e o artigo 1º da Resolução TSE n. 23.280, de do Regimento Interno, o artigo 30, incisos IV e XVII, do Código
22 de junho de 2010; 

Nº 216/2013 

RESOLUÇÃO N.  216/2013 

Fixa data e aprova instruções para a realização de novas eleiçõFixa data e aprova instruções para a realização de novas eleiçõ
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Considerando a sentença proferida pelo Juízo da 27ª Zona Eleitoral, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 
219-54.2012.6.09.0027, que declarou cassados os diplomas de Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha e José Antonio Silva, eleitos 
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, nas Eleições de 7 de outubro de 2012, no Município de Pires do 
Rio/GO;
Considerando que, em decorrência dessa decisão, confirmada por esta Corte em acórdão proferido por ocasião da 68ª Sessão 
Plenária, na data de 16 de setembro de 2013, os votos nulos apurados no Município de Pires do Rio/GO correspondem a mais 
de 50% do total de votos, ensejando, portanto, a aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Marcar para o dia 1º de dezembro de 2013 a realização de novas eleições para a escolha do Prefeito e do Vice-Prefeito 
no Município de Pires do Rio. 
Art. 2º Aplicam-se às Eleições de que trata esta Resolução, no que couberem, as instruções do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que regularam as Eleições de 2012. 
Art. 3º Estarão aptos a votar os eleitores constantes do Cadastro Eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral no 
referido Município até o dia 3 de julho de 2013 (Lei n. 9.504/97, art. 91; MS n. 1683-83.2011.6.00.0000/CE).  
Art. 4º Poderá participar da eleição o partido político que, até o dia 1º de dezembro de 2012, tenha registrado seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído no Município, de acordo com o 
respectivo estatuto (Lei n. 9.504/97, art. 4º). 

CAPÍTULO II 
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS 

Art. 5º As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações serão realizadas no 
período de 24 a 27 de outubro de 2013, lavrando-se a respectiva ata em livro próprio, aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral, 
podendo ser utilizados os já existentes, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário (Lei n. 9.504/97, artigos 7º,
caput, e 8º). 
Parágrafo único. Poderão participar das convenções, como candidatos, os filiados inscritos na agremiação partidária até o dia 
1º de dezembro de 2012, se o estatuto partidário não estabelecer prazo superior, e que possuam domicílio eleitoral no 
Município desde a mesma data (Lei n. 9.504/97, art. 9º, caput).
Art. 6º O candidato deverá desincompatibilizar-se, nos termos da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, nas 24 
(vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção partidária (Resolução TSE n. 21.093/2002). 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

Art. 7º Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juiz Eleitoral o registro de seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
em chapa única e indivisível, até as 18 horas do dia 28 de outubro de 2013. Nesse mesmo dia, sob pena de responsabilidade, 
o Chefe do Cartório Eleitoral afixará edital para ciência dos interessados, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para 
impugnações (Lei Complementar n. 64/90, art. 3º). 
Art. 8º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a 
Justiça Eleitoral no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à publicação do edital mencionado no artigo anterior. 
Art. 9º Serão indeferidos os registros de candidatos que deram causa à anulação das Eleições de 7 de outubro de 2012 no 
Município de Pires do Rio. 
(Fl. 04 da Resolução n. 216, de 15.10.2013). 
Art. 10. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após a devida notificação, o prazo de 7 
(sete) dias para contestação (Lei Complementar n. 64/90, art. 4º). 
Parágrafo único. Se a matéria não for somente de direito, sendo relevante a prova protestada, o Juiz Eleitoral designará os 4 
(quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais serão ouvidas em uma só 
assentada e comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial (Lei Complementar n. 
64/90, art. 5º). 
Art. 11. Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz Eleitoral procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a 
requerimento das partes, podendo ouvir  terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e 
circunstâncias que possam influir na decisão da causa (Lei Complementar n. 64/90, art. 5º, §§2º e 3º). 
Parágrafo único. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz Eleitoral 
poderá, ainda, no mesmo prazo referido no caput, ordenar o respectivo depósito. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o 
documento ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz Eleitoral expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de 
desobediência (Lei Complementar n. 64/90, art. 5º, §§4º e 5º). 
Art. 12. Encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público Eleitoral, poderão apresentar 
alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias, sendo os autos conclusos ao Juiz Eleitoral, no dia imediato, para proferir 
sentença (Lei Complementar n. 64/90, artigos 6º e 7º). 
Art. 13. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de 3 (três) dias após a conclusão dos autos ao 
Juiz Eleitoral (Lei Complementar n. 64/90, art. 8º). 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Marcar para o dia 1º de dezembro de 2013 a realização de novas eleições para a escolha do Prefeito e do Vice-Prefeito Art. 1º Marcar para o dia 1º de dezembro de 2013 a realização de
no Município de Pires do Rio. 
Art. 2º Aplicam-se às Eleições de que trata esta Resolução, no que couberem, as instruções do Tribunal Superior Eleitoral e do Art. 2º Aplicam-se às Eleições de que trata esta Resolução, no que couberem, as instruções do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que regularam as Eleições de 2012. 
Art. 3º Estarão aptos a votar os eleitores constantes do Cadastro Eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral no Art. 3º Estarão aptos a votar os eleitores constantes do Cadastro Eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral no 
referido Município até o dia 3 de julho de 2013 (Lei n. 9.504/97, art. 91; MS n. 1683-83.2011.6.00.0000/CE).  
Art. 4º Poderá participar da eleição o partido político que, até o dia 1º de dezembro de 2012, tenha registrado seu estatuto noArt. 4º Poderá participar da eleição o partido político que, até o dia 1º de dezembro de 2012, tenha registrado seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído no Município, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, 
respectivo estatuto (Lei n. 9.504/97, art. 4º). 

CAPÍTULO II 
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS 

Art. 5º As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações serão realizadas no Art. 5º As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações serão realizadas no 
período de 24 a 27 de outubro de 2013, lavrando-se a respectiva ata em livro próprio, aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral, período de 24 a 27 de outubro de 2013, lavrando-se a respectiva ata em livro próprio, aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral, 
podendo ser utilizados os já existentes, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário (Lei n. 9.504/97, artigos 7º,podendo ser utilizados os já existentes, obedecidas as normas es
caput, e 8º). 
Parágrafo único. Poderão participar das convenções, como candidatos, os filiados inscritos na agremiação partidária até o dia Parágrafo único. Poderão participar das convenções, como candidatos, os filiados inscritos na agremiação partidária até o dia 
1º de dezembro de 2012, se o estatuto partidário não estabelecer prazo superior, e que possuam domicílio eleitoral no 1º de dezembro de 2012, se o estatuto partidário não estabelecer prazo superior
Município desde a mesma data (Lei n. 9.504/97, art. 9º, caput).
Art. 6º O candidato deverá desincompatibilizar-se, nos termos da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, nas 24 Art. 6º O candidato deverá desincompatibilizar-se, nos termos da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, nas 24 
(vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção partidária (Resolução TSE n. 21.093/2002). 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

Art. 7º Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juiz Eleitoral o registro de seus candidatos a Prefeito e Vice-PrefeitoArt. 7º Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juiz Eleitoral o registro de seus candidatos a Prefeito e Vice-Pre
em chapa única e indivisível, até as 18 horas do dia 28 de outubro de 2013. Nesse mesmo dia, sob pena de responsabilidade, em chapa única e indivisível, até as 18 horas do dia 28 de outubro de 2013. Nesse mesmo dia, sob pena de responsabilidade, 
o Chefe do Cartório Eleitoral afixará edital para ciência dos interessados, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para al para ciência dos interessados, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para 
impugnações (Lei Complementar n. 64/90, art. 3º). 
Art. 8º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Art. 8º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a 
Justiça Eleitoral no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à publicação do edital mencionado no artigo anterior. 
Art. 9º Serão indeferidos os registros de candidatos que deram causa à anulação das Eleições de 7 de outubro de 2012 no Art. 9º Serão indeferidos os registros de candidatos que de
Município de Pires do Rio. 
(Fl. 04 da Resolução n. 216, de 15.10.2013). 
Art. 10. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após a devida notificação, o prazo de 7 Art. 10. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação
(sete) dias para contestação (Lei Complementar n. 64/90, art. 4º). 
Parágrafo único. Se a matéria não for somente de direito, sendo relevante a prova protestada, o Juiz Eleitoral designará os 4 Parágrafo único. Se a matéria não for somente de direito, sendo relevante a prova protestada, o Juiz Eleitoral designará os 4 
(quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais serão ouvidas em uma só (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais serão ouvidas em uma só 
assentada e comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial (Lei Complementar n. assentada e comparecerão por iniciativa das partes que as tive
64/90, art. 5º). 
Art. 11. Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz Eleitoral procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a Art. 11. Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz Eleitoral procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a 
requerimento das partes, podendo ouvir  terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e requerimento das partes, podendo ouvir  terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e 
circunstâncias que possam influir na decisão da causa (Lei Complementar n. 64/90, art. 5º, §§2º e 3º). 
Parágrafo único. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz Eleitoral Parágrafo único. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz Eleitoral 
poderá, ainda, no mesmo prazo referido no caput, ordenar o respectivo depósito. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o poderá, ainda, no mesmo prazo referido no caput, ordenar o respectivo depósito. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o 
documento ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz Eleitoral expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de documento ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz Eleitoral 
desobediência (Lei Complementar n. 64/90, art. 5º, §§4º e 5º). desobediência (Lei Complementar
Art. 12. Encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público Eleitoral, poderão apresentar Art. 12. Encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público Eleitoral, poderão apresentar 
alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias, sendo os autos conclusos ao Juiz Eleitoral, no dia imediato, para proferir alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias, sendo os autos conclusos ao Juiz Eleitoral, no 
sentença (Lei Complementar n. 64/90, artigos 6º e 7º). 
Art. 13. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de 3 (três) dias após a conclusão dos autos ao Art. 13. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no
Juiz Eleitoral (Lei Complementar n. 64/90, art. 8º). 

Considerando a sentença proferida pelo Juízo da 27ª Zona Eleitoral, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. Considerando a sentença proferida pelo Juízo da 27ª Zona Eleitoral, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 
219-54.2012.6.09.0027, que declarou cassados os diplomas de Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha e José Antonio Silva, eleitos 219-54.2012.6.09.0027, que declarou cassados os diplomas de Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha e José Antonio Silva, eleitos 
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, nas Eleições de 7 de outubro de 2012, no Município de Pires do para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
Rio/GO;
Considerando que, em decorrência dessa decisão, confirmada por esta Corte em acórdão profConsiderando que, em decorrência dessa decisão, confirmada por erido por ocasião da 68ª Sessão Considerando que, em decorrência dessa decisão, confirmada por esta Corte em acórdão profConsiderando que, em decorrência dessa decisão, confirmada por erido por ocasião da 68ª Sessão 
Plenária, na data de 16 de setembro de 2013, os votos nulos apurados no Município de Pires do Rio/GO correspondem a mais Plenária, na data de 16 de setembro de 2013, os votos nulos apurados no Município de Pires do 
de 50% do total de votos, ensejando, portanto, a aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, 

R E S O L V E: 
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§ 1º A decisão será publicada em Cartório, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de 
recurso para o Tribunal Regional Eleitoral (Lei Complementar n. 64/90, art. 8º). 
§ 2º Quando a sentença for entregue em Cartório antes de 3 (três) dias contados da conclusão ao Juiz Eleitoral, o prazo para o 
recurso eleitoral, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo. 
Art. 14. Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo de 3 (três) dias, o prazo para recurso só começará a correr 
após a publicação da mesma em Cartório  (Lei Complementar n. 64/90, art. 9º; Resolução TSE n. 23.373/2011, art. 53). 
Art. 15. A partir da data em que for protocolada a petição de recurso eleitoral, passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a 
apresentação de contrarrazões, notificado o recorrido em Cartório. 
§ 1º Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o respectivo prazo, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do 
transporte por conta do recorrente. 
§ 2º O Juiz Eleitoral comunicará, imediatamente, à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, através do e-mail gab-
sjd@tre-go.gov.br, a remessa dos autos, indicando o meio e a data e, se houver, o número do conhecimento da remessa. 

CAPÍTULO IV 
DA PROPAGANDA ELEITORAL E DA PESQUISA 

Art. 16.  Os prazos de início e término das pesquisas e propagandas eleitorais, em todas as suas modalidades, são os fixados 
no Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução. 
Parágrafo único. A propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após 
reunião prévia com partidos políticos, coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral.   

CAPÍTULO V 
DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA 

Art. 17. A conta bancária a que se refere o art. 12 da Resolução TSE n. 23.376/2012, em relação aos candidatos e comitês 
financeiros, deverá ser aberta no prazo de 4 (quatro) dias a contar da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

CAPÍTULO VI 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 18. A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) 
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em sítio na internet, especificamente para as eleições suplementares do 
Município de Pires do Rio.  
Art. 19. Após a expedição do Relatório Preliminar de Análise pelo cartório eleitoral, será o candidato, comitê financeiro, diretório
ou comissão provisória municipal do partido político notificado a responder às diligências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Os prazos a que se referem os artigos 3º e seguintes da Lei Complementar n. 64/90 são peremptórios e contínuos e 
correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem 
aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar n. 64/90, art. 16). 
Art. 21. Ficam mantidas as Mesas Receptoras nomeadas para o pleito de 7 de outubro de 2012, facultadas ao Juiz Eleitoral as 
substituições que se fizerem necessárias. Fica igualmente mantida a Junta Eleitoral nomeada anteriormente, com a mesma 
faculdade de substituição, se for o caso. 
Art. 22. Fica aprovado para a Eleição em tela o calendário constante do Anexo desta Resolução. 
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, em Goiânia, aos quinze dias do mês de outubro de 
2013. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

Dr. AIRTON FERNANDES DE CAMPOS 
Juiz Membro 

Dra. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE 
Juíza Membro 

Dr. WILSON SAFATLE FAIAD 

§ 1º A decisão será publicada em Cartório, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de § 1º A decisão será publicada em Cartório, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de 
recurso para o Tribunal Regional Eleitoral (Lei Complementar n. 64/90, art. 8º). 
§ 2º Quando a sentença for entregue em Cartório antes de 3 (três) dias contados da conclusão ao Juiz Eleitoral, o prazo para o § 2º Quando a sentença for entregue em Cartório antes de 3 (três) dias contados da conclusão ao Juiz Eleitoral, o prazo para o 
recurso eleitoral, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo. 
Art. 14. Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo de 3 (três) dias, o prazo para recurso só começará a correr Art. 14. Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo de 3 (três) dias, o prazo para recurso só começará a correr 
após a publicação da mesma em Cartório  (Lei Complementar n. 64/90, art. 9º; Resolução após a publicação da mesma em Cartório  (Lei Complementar TSE n. 23.373/2011, art. 53). 
Art. 15. A partir da data em que for protocolada a petição de recurso eleitoral, passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a Art. 15. A partir da data em que for protocolada a petição de recurs
apresentação de contrarrazões, notificado o recorrido em Cartório. 
§ 1º Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o respectivo prazo, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal § 1º Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o respectivo prazo, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessi
transporte por conta do recorrente. 
§ 2º O Juiz Eleitoral comunicará, imediatamente, à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, através do e-mail gab-§ 2º O Juiz Eleitoral comunicará, imediatamente, à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, através do 
sjd@tre-go.gov.br, a remessa dos autos, indicando o meio e a data e, se houver, o número do conhecimento da remessa. 

CAPÍTULO IV 
DA PROPAGANDA ELEITORAL E DA PESQUISA 

Art. 16.  Os prazos de início e término das pesquisas e propagandas eleitorais, em todas as suas modalidades, são os fixados Art. 16.  Os prazos de início e término das pesquisas e propagandas
no Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução. 
Parágrafo único. A propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após Parágrafo único. A propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após 
reunião prévia com partidos políticos, coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral.   

CAPÍTULO V 
DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA 

Art. 17. A conta bancária a que se refere o art. 12 da Resolução TSE n. 23.376/2012, em relação aos candidatos e comitês Art. 17. A conta bancária a que se refere o art. 12 da Resolução TSE n. 23.376/2012, em relação aos candidatos e comitês 
financeiros, deverá ser aberta no prazo de 4 (quatro) dias a contar da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal financeiros, deverá ser aberta no prazo de 4 (quatro) dias a c
do Brasil. 

CAPÍTULO VI 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 18. A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) Art. 18. A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) 
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em sítio na internet, especificamente para as eleições suplementares do disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em sítio na 
Município de Pires do Rio.  
Art. 19. Após a expedição do Relatório Preliminar de Análise pelo cartório eleitoral, será o candidato, comitê financeiro, diretórioArt. 19. Após a expedição do Relatório Preliminar de Análise pelo cartório eleitoral, será o candidato, comitê financeiro, dire
ou comissão provisória municipal do partido político notificado a responder às diligências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Os prazos a que se referem os artigos 3º e seguintes da Lei Complementar n. 64/90 são peremptórios e contínuos e Art. 20. Os prazos a que se referem os artigos 3º e seguintes da Lei Complementar n. 64/90 são peremptórios e contínuos e 
correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem 
aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar n. 64/90, art. 16). 
Art. 21. Ficam mantidas as Mesas Receptoras nomeadas para o pleito de 7 de outubro de 2012, facultadas ao Juiz Eleitoral as Art. 21. Ficam mantidas as Mesas Receptoras nomeadas para o pleito de 7 de outubro de 2012, facultadas ao Juiz Eleitoral as 
substituições que se fizerem necessárias. Fica igualmente mantida a Junta Eleitoral nomeada anteriormente, com a mesma substituições que se fizerem necessárias. Fica igualmente mantida a Junta Eleitoral nomeada anteriormente, com a mesma 
faculdade de substituição, se for o caso. 
Art. 22. Fica aprovado para a Eleição em tela o calendário constante do Anexo desta Resolução. 
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, em Goiânia, aos quinze dias do mês de outubro de SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS,
2013. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

Dr. AIRTON FERNANDES DE CAMPOS 
Juiz Membro 

Dra. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE 
Juíza Membro 

Dr. WILSON SAFATLE FAIAD 
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Juiz Membro 

Dr. LUCIANO MTANIOS HANNA 
Juiz Membro substituto 

Dr. LEÃO APARECIDO ALVES 
Juiz Membro 

Dr. MARCELLO SANTIAGO WOLFF 

Procurador Regional Eleitoral 

Acórdãos 

DECISÕES 

1.  RECURSO ELEITORAL 477-82.2011.6.09.0000  
PROTOCOLO 30.526/2011 - GOIÂNIA/GO (134ª ZE)  
RELATORA: JUÍZA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE  
RECORRENTE: SERGIO GONDIM  
ADVOGADOS: VICTOR GUSTAVO CARVALHO CAMARGO GODOI - OAB: 29.580/GO  
                         ALDROVANDO DIVINO DE CASTRO JUNIOR - OAB: 31.326/GO  
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL  

EMENTA 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. 
DECADÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PROVA ILÍCITA. TESES REJEITADAS. REGISTROS EM BANCO DE DADOS 
PÚBLICO. LAUDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 
DOAÇÃO EM EXCESSO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. O ajuizamento da Representação, ainda que perante órgão judiciário incompetente, mas dentro do prazo fixado pelo C. 
Tribunal Superior Eleitoral, impede que se consume a decadência, uma vez que foi ajuizada "opportuno tempore". Precedente 
do STF (AgR-MS 26.006). 
2. Nos processos em que se discute doação acima do limite imposto pela lei, esta Corte Regional, por maioria, tem afastado a 
alegação de ilicitude da prova obtida a partir da Portaria Conjunta n. 74/2006, celebrada entre a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e o Tribunal Superior. (Acórdão TRE-GO nº 11710 de 25/01/2012 e Acórdão nº 10515 de 20/04/2010). 
3. Registros inseridos em banco de dados públicos, qual seja, Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral e sistema 
da Secretaria da Receita Federal, bem como, laudo de perícia grafotécnica que atesta autenticidade das assinaturas apostas 
em recibos eleitorais gozam de presunção de veracidade que, para ser ilididos, precisam ser infirmados pelo interessado com 
contraprova idônea. 
4. Ao instaurar o incidente de falsidade, com claro propósito de alterar a verdade dos fatos, arguindo a falsidade das 
assinaturas lançadas nos recibos eleitorais, as quais foram, ao final, confirmada a autenticidade, agiu o Recorrente de forma 
temerária, configurando-se em litigância de má-fé. 
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.  

Julgado - RE nº 47782 - Sessão Ordinária em 14/10/2013 - Acórdão Nº 14023 - Relatora Juíza Doraci Lamar Rosa da Silva 
Andrade: Na sessão do dia 14.10.2013, a relatora procedeu ao voto, no qual conheceu e negou provimento ao recurso para 
manter incólume a sentença. Dr. Airton Fernandes de Campos divergiu do voto da relatora, por entender que se tratam de 
provas ilícitas. O Tribunal, por maioria, acolhendo o parecer ministerial, conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral, nos
termos do voto da relatora. Deu-se por lido e conferido o acórdão.  

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 1-52.2013.6.09.0007  
PROTOCOLO 629/2013 – RIO QUENTE/GO (007ª ZE - CALDAS NOVAS). 
RELATOR: JUIZ WILSON SAFATLE FAIAD. 
REVISOR: JUIZ LUCIANO MTANIOS HANNA. 
EMBARGANTES: LUIZ CARLOS DA SILVA. 
                             NEILTON DIVINO DE ASSUNÇÃO. 
ADVOGADOS: JEAN PIERRE FERREIRA BORGES 
                         COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO 
                         STEFANIA RODRIGUES DA SILVA. 
EMBARGADOS: RIVALINO DE OLIVEIRA ALVES. 
                           FERNANDO GONZAGA VIEIRA. 
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA. 

EMENTA 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 
2012. PREFEITO E VICE. ELEIÇÕES 2012. ART. 262, I, DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE 
CONTAS. ART. 1º, I, ALÍNEA "G", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18.5.1990. CAUSA SUSPENSA POR TUTELA 

Juiz Membro 

Dr. LUCIANO MTANIOS HANNA 
Juiz Membro substituto 

Dr. LEÃO APARECIDO ALVES 
Juiz Membro 

Dr. MARCELLO SANTIAGO WOLFF 

Procurador Regional Eleitoral Procurador Regional Eleito


