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Juntou documentos (fls. 24-99). 

Em decisão liminar (fls. 101-102), indeferi a 
antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que a 
"perda dos direitos políticos (extinção do mandato de 
prefeito) decorre de um efeito extrapenal, previsto no 
inc. III do art. 15 da CF/88" e "[q]ualquer entendimento 
direfente deste implica a revisão da sentença penal 
condenatória, para o que este Relator não tem 
competência". 

O douto Procurador Regional Eleitoral manifestou-se 
às fls. 106-109 pela "extinção do processo sem 
resolução do mérito, em face da ausência de interesse 
de agir decorrente da inadequação da via eleita, nos 
termos do art. 267, VI do CPC." 

É o relatório. Decido. 

A presente Ação Cautelar tem como objeto a 
suspensão do Processo Administrativo n. 5416-
62.2010.6.09.0058, protocolo n. 41.915/2010, proposto 
pelo Ministério Público Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral 
em Uruana, que requereu a suspensão dos Direitos 
Políticos do Requerente, a extinção de seu mandato de 
Prefeito e consequentemente a convocação do vice-
prefeito para assumir o cargo, tendo em vista 
condenação criminal transitada em julgado. 

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento de 
Documento s e Processos - SADP3, verifico que em 23 
de setembro de 2010, o douto Juiz Eleitoral da 58ª 
Zona Eleitoral de Uruana proferiu sentença nos autos 
do Processo Administrativo n. 5416-
62.2010.6.09.0058, protocolo n. 41.915/2010, 
determinando a regularização dos direitos políticos do 
Requerente, tendo em vista a anulação da certidão de 
trânsito em julgado, e todos os atos a ela posteriores, 
no processo de origem da condenação, Ação Penal n. 
642-2/212, protocolo n. 200601554692, em curso no 
TJ-GO.

Uma vez que o douto Juiz Eleitoral da 58ª Zona 
Eleitoral de Uruana determinou que se oficiasse à 
Câmara Municipal de Uruna, informando a anulação do 
trânsito em julgado, e de conseqüência, a perda de 
objeto do ofício n. 84/2010 - 58ª ZE, houve a perda 
superveniente do objeto da presente ação. 

Tendo ocorrido a perda superveniente do objeto, deve 
ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo 
Civil, por ausência de interesse processual, uma vez 
que não subsiste a necessidade ou utilidade da tutela 
jurisdicional pretendida pelo Req2uerente. 

ISSO POSTO, ausente pressupostos processuais e 
condições da ação por não mais subsistir o interesse 
de agir do Requerente, julgo extinto o processo sem a 
resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC). Notifique-se 
o Requerente e o Ministério Público Eleitoral. 

Goiânia, 24 de novembro de 2010. 

CARLOS HUMBERTO DE SOUSA 
Juiz Federal no TRE-GO - Relator 

DIRETORIA GERAL 

Atos do Diretor Geral 

Despachos 

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

PA nº: 587222010; Favorecido: SAMIR RIBEIRO 
ZEIDAN JUNIOR; Cargo/Função: SERVIDOR 
REQUISITADO / Não Exerce FC; Origem/Destino: São 
Luís de Montes Belos - Fazenda Nova; Finalidade da 
Viagem: Substituir o Chefe de Cartório da 79ª Zona 
Eleitoral; Afastamento: 10/11/2010; Retorno: 
19/11/2010; Nº Diárias: 9,5; Valor Unitário: 180,00; 
Adicional: 0,00; Deduções: 0,00; Total Líquido: 
1.710,00

TRIBUNAL PLENO 

Atos do Tribunal Pleno 

Resoluções 

N° 170 

RESOLUÇÃO N° 170/2010 

Dispõe sobre comunicação eletrônica no âmbito da 
Justiça Eleitoral de Goiás e dá outras providências. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, bem 
como do disposto no artigo 96, inciso I, alínea “b”, da 
Constituição Federal, e 
Considerando a edição da Resolução TSE n.º 23.325, 
de 19 de agosto de 2010, que dispõe sobre a 
comunicação eletrônica no âmbito da Justiça Eleitoral, 
Considerando o que estabelece o artigo 7º da Lei n.º 
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 
a informatização do processo judicial, RESOLVE:  
Art. 1º. Instituir a comunicação oficial eletrônica entre a 
Secretaria Judiciária e os Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral de Goiás, para 
cumprimento dos seguintes atos:  
I - cartas de ordem e precatórias;  
II - ofícios;  
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás e aos Juízos Eleitorais de 

RESOLUÇÃO N° 170/2010 

Dispõe sobre comunicação eletrônica no âmbito da Dispõe sobre comunicação eletrônica no âmbito da 
Justiça Eleitoral de Goiás e dá outras providências. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, bem uso de suas atribuições legais e regimentais, bem 
como do disposto no artigo 96, inciso I, alínea “b”, da como do disposto no artigo 96, inciso I, alínea “b”, da 
Constituição Federal, e 
Considerando a edição da Resolução TSE n.º 23.325, Considerando a edição da Resolução TSE n.º 23.325, 
de 19 de agosto de 2010, que dispõe sobre a de 19 de agosto de 2010, que dispõe sobre a 
comunicação eletrônica no âmbito da Justiça Eleitoral, 
Considerando o que estabelece o artigo 7º da Lei n.º Considerando o que estabelece o artigo 7º da Lei n.º 
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 
a informatização do processo judicial, RESOLVE:  
Art. 1º. Instituir a comunicação oficial eletrônica entre a Art. 1º. Instituir a comunicação oficial eletrônica entre a 
Secretaria Judiciária e os Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral de Goiás, para 
Secretaria Judiciária e os Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral de Goiás, para 
cumprimento dos seguintes atos:  
I - cartas de ordem e precatórias;  
II - ofícios;  
III - comunicação de determinações e autorizações III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
III - comunicação de determinações e autorizações 
judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal judiciais, inclusive quando dirigidas ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás e aos Juízos Eleitorais de 
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primeiro grau de jurisdição, com vista aos cartórios 
eleitorais e órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário das esferas estadual e municipal, conforme 
inciso XVI do art. 30 do Código Eleitoral; e  
IV - respostas aos atos elencados nos incisos I a III 
deste artigo.  
Parágrafo único. A comunicação oficial instituída por 
esta Resolução é de uso exclusivo da Secretaria 
Judiciária e dos Juízos Eleitorais, para envio de 
matérias afetas à área judiciária, sendo vedada sua 
utilização por outras unidades e para outros fins. 
Art. 2º. As comunicações oficiais de que trata o art. 1º 
serão realizadas por meio de mensagem de correio 
eletrônico, conforme modelos constantes nos Anexos I, 
II e III, e obedecerão à seguinte estrutura:  
I - o título da mensagem, no campo “Assunto”, deverá 
conter a identificação do documento encaminhado;  
II - o documento encaminhado e seus anexos deverão 
estar no formato padrão PDF (Portable Document 
Format), livres de qualquer restrição a impressão ou 
salvamento pelo destinatário;  
III - o endereço eletrônico destinatário do Tribunal 
Regional Eleitoral e de cada Juízo Eleitoral de primeiro 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
disciplinado no art. 5º desta norma.  
Parágrafo único. O conteúdo das comunicações 
oficiais é de inteira responsabilidade do remetente.  
Art. 3º. O termo inicial do prazo para resposta às 
comunicações, quando estipulado, será o horário da 
transmissão da mensagem eletrônica, respeitado o 
horário de funcionamento da unidade destinatária.  
Parágrafo único. O termo inicial do prazo de que trata o 
caput deste artigo será contado a partir da primeira 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
funcionamento da unidade destinatária.  
Art. 4º. Serão tidas como inexistentes, vedada a 
protocolização:  
I - as comunicações destinadas a endereço constante 
do cadastro cujo remetente não seja unidade interna 
da Secretaria Judiciária ou Juízos Eleitorais de 
primeiro grau de jurisdição;  
II - as comunicações que pretendam a realização de 
atos distintos daqueles previstos no art. 1º;  
III - as comunicações feitas pela Secretaria Judiciária e 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
daquele constante do cadastro estadual;  
IV - as comunicações recebidas em formato distinto do 
padrão explicitado no inciso II do art. 2º.  
Art. 5º. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás manterá 
disponível, em lugar de destaque no seu portal da 
intranet, cadastro dos endereços eletrônicos das Zonas 
Eleitorais.  
§ 1º O endereço eletrônico único para envio ou 
recebimento das comunicações pelas Zonas Eleitorais 
será cezonXXX@tre-go.gov.br  
§ 2º Eventual falha no recebimento ou na leitura das 
mensagens será da responsabilidade das Zonas 
Eleitorais.  

§ 3º As comunicações das Zonas Eleitorais ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás deverão ser encaminhadas 
ao endereço ce@tre-go.gov.br e protocolizadas após 
recebimento.  
Art. 6º. Caberá à Secretaria da Tecnologia da 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
cadastros suportem o recebimento de mensagens 
eletrônicas com até 10 (dez) megabytes.  
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos 
(SADP) que permita a criação e o envio das 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após 
implementação pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.  

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE GOIÁS, em Goiânia, aos 23 dias do 
mês de novembro de 2010. 

Desembargador Ney Teles de Paula - Presidente 
Desembargador Rogério Arédio Ferreira 
Vice-Presidente e Corregedor 
Dr. Marco Antônio Caldas - Juiz Membro 
Dr. Carlos Humberto de Sousa - Juiz Membro 
Dr. João Batista Fagundes Filho - Juiz Membro 
Dr. Sérgio Mendonça de Araújo - Juiz Membro 
Dr. Avenir Passo de Oliveira - Juiz Membro Substituto 
Dr. Alexandre Moreira Tavares dos Santos 
Procurador Regional Eleitoral 

Acórdãos 

DECISÕES 

01. Petição Nº 7118-23.2010.6.09.0000 
Protocolo N° 55.230/2010 
Origem: Goiânia – GO  
Relator: Des. Ney Teles de Paula 
Requerente:: Ministério Público Eleitoral 
Requerido: Jose Nelto Lagares das Mercez 
Advogados: Dalmy Alves de Faria - OAB: 4287/GO; 
Danilo Clariano de Faria – OAB/GO 29219; 
Vitor Gydston Coelho – OAB/GO 6005. 

Autos Apenso:

Petição Nº 4631-80.2010.6.09.0000 
Protocolo N° 32.230/2010 
Origem: Goiânia/GO 
Relator: Des. Ney Teles de Paula 
Requerente: Ministério Público Eleitoral 
Requerido: José Nelto Lagares das Mercez 
Advogado: Dalmy Alves de Faria – OAB/GO 4287 

primeiro grau de jurisdição, com vista aos cartórios § 3º As comunicações das Zonas Eleitorais ao Tribunal primeiro grau de jurisdição, com vista aos cartórios 
eleitorais e órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo 

§ 3º As comunicações das Zonas Eleitorais ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás deverão ser encaminhadas eleitorais e órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário das esferas estadual e municipal, conforme 
Regional Eleitoral de Goiás deverão ser encaminhadas 
ao endereço ce@tre-go.gov.br e protocolizadas após e Judiciário das esferas estadual e municipal, conforme 

inciso XVI do art. 30 do Código Eleitoral; e  
ao endereço 
recebimento.  

IV - respostas aos atos elencados nos incisos I a III Art. 6º. Caberá à Secretaria da Tecnologia da IV - respostas aos atos elencados nos incisos I a III 
deste artigo.  

Art. 6º. Caberá à Secretaria da Tecnologia da 
Informação tomar as providências necessárias para Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos 
Informação tomar as providências necessárias para 
que os endereços eletrônicos constantes dos Parágrafo único. A comunicação oficial instituída por que os endereços eletrônicos constantes dos 
cadastros suportem o recebimento de mensagens 

Parágrafo único. A comunicação oficial instituída por 
esta Resolução é de uso exclusivo da Secretaria cadastros suportem o recebimento de mensagens 

eletrônicas com até 10 (dez) megabytes.  
esta Resolução é de uso exclusivo da Secretaria 
Judiciária e dos Juízos Eleitorais, para envio de Judiciária e dos Juízos Eleitorais, para envio de 
matérias afetas à área judiciária, sendo vedada sua Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação matérias afetas à área judiciária, sendo vedada sua 
utilização por outras unidades e para outros fins. 

Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos 
disponibilizará funcionalidade no Sistema de 
Acompanhamento de Documentos e Processos Art. 2º. As comunicações oficiais de que trata o art. 1º Acompanhamento de Documentos e Processos 
(SADP) que permita a criação e o envio das 

Art. 2º. As comunicações oficiais de que trata o art. 1º 
serão realizadas por meio de mensagem de correio (SADP) que permita a criação e o envio das 

comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
serão realizadas por meio de mensagem de correio 
eletrônico, conforme modelos constantes nos Anexos I, comunicações e a manutenção do cadastro estadual 

por intermédio do próprio sistema, após 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após 
comunicações e a manutenção do cadastro estadual 
por intermédio do próprio sistema, após II e III, e obedecerão à seguinte estrutura:  por intermédio do próprio sistema, após 
implementação pelo Tribunal Superior Eleitoral. I - o título da mensagem, no campo “Assunto”, deverá 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

I - o título da mensagem, no campo “Assunto”, deverá 
conter a identificação do documento encaminhado;  Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.  II - o documento encaminhado e seus anexos deverão 
estar no formato padrão PDF (Portable Document estar no formato padrão PDF (Portable Document 
Format), livres de qualquer restrição a impressão ou SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL Format), livres de qualquer restrição a impressão ou 
salvamento pelo destinatário;  ELEITORAL DE GOIÁS, em Goiânia, aos 23 dias do 

mês de novembro de 2010. III - o endereço eletrônico destinatário do Tribunal III - o endereço eletrônico destinatário do Tribunal 
Regional Eleitoral e de cada Juízo Eleitoral de primeiro Regional Eleitoral e de cada Juízo Eleitoral de primeiro 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro Desembargador Ney Teles de Paula - Presidente grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme 
grau de jurisdição será único e constará de cadastro 
disponível para consulta via intranet, conforme Desembargador Rogério Arédio Ferreira disponível para consulta via intranet, conforme 
disciplinado no art. 5º desta norma.  Vice-Presidente e Corregedor 
Parágrafo único. O conteúdo das comunicações Dr. Marco Antônio Caldas - Juiz Membro Parágrafo único. O conteúdo das comunicações 
oficiais é de inteira responsabilidade do remetente.  Dr. Carlos Humberto de Sousa - Juiz Membro 
Art. 3º. O termo inicial do prazo para resposta às Dr. João Batista Fagundes Filho - Juiz Membro Art. 3º. O termo inicial do prazo para resposta às 
comunicações, quando estipulado, será o horário da Dr. Sérgio Mendonça de Araújo - Juiz Membro comunicações, quando estipulado, será o horário da 
transmissão da mensagem eletrônica, respeitado o 

Dr. Avenir Passo de Oliveira - Juiz Membro Substituto 
transmissão da mensagem eletrônica, respeitado o 
horário de funcionamento da unidade destinatária.  

Dr. Alexandre Moreira Tavares dos Santos Parágrafo único. O termo inicial do prazo de que trata o 
Procurador Regional Eleitoral 

Parágrafo único. O termo inicial do prazo de que trata o 
caput deste artigo será contado a partir da primeira caput deste artigo será contado a partir da primeira 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
hora do dia útil seguinte à transmissão da mensagem 
eletrônica se esta ocorrer após o horário de eletrônica se esta ocorrer após o horário de 
funcionamento da unidade destinatária.  
Art. 4º. Serão tidas como inexistentes, vedada a Art. 4º. Serão tidas como inexistentes, vedada a 
protocolização:  
I - as comunicações destinadas a endereço constante I - as comunicações destinadas a endereço constante 
do cadastro cujo remetente não seja unidade interna do cadastro cujo remetente não seja unidade interna 
da Secretaria Judiciária ou Juízos Eleitorais de 
primeiro grau de jurisdição;  
II - as comunicações que pretendam a realização de II - as comunicações que pretendam a realização de 
atos distintos daqueles previstos no art. 1º;  
III - as comunicações feitas pela Secretaria Judiciária e III - as comunicações feitas pela Secretaria Judiciária e 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto 
suas unidades ou pelos Juízos Eleitorais de primeiro 
grau de jurisdição para endereçamento distinto grau de jurisdição para endereçamento distinto 
daquele constante do cadastro estadual;  
IV - as comunicações recebidas em formato distinto do IV - as comunicações recebidas em formato distinto do 
padrão explicitado no inciso II do art. 2º.  
Art. 5º. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás manterá Art. 5º. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás manterá 
disponível, em lugar de destaque no seu portal da disponível, em lugar de destaque no seu portal da 
intranet, cadastro dos endereços eletrônicos das Zonas intranet, cadastro dos endereços eletrônicos das Zonas 
Eleitorais.  
§ 1º O endereço eletrônico único para envio ou § 1º O endereço eletrônico único para envio ou 
recebimento das comunicações pelas Zonas Eleitorais recebimento das comunicações pelas Zonas Eleitorais 
será cezonXXX@tre-go.gov.br  
§ 2º Eventual falha no recebimento ou na leitura das § 2º Eventual falha no recebimento ou na leitura das 
mensagens será da responsabilidade das Zonas mensagens será da responsabilidade das Zonas 
Eleitorais.  


