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A Justiça Eleitoral, instituída no Brasil em 932, teve o curso de seu desenvolvimento interrompido com1

o regime implantado pelo Estado Novo, assentado sobre a Constituição de 937, cujas normas contemplaram1

sua extinção.

O restabelecimento do estado democrático de direito trouxe consigo a Constituição de 945, na qual se1

consagrou o regramento jurídico responsável pela reintrodução da Justiça Eleitoral no país, cujo formato

tentacular, distribuído por todo o território nacional, permite a máxima amplitude e abrangência de sua atuação.

Cabe registrar, além disso, o formidável desenvolvimento dessa justiça especializada, ao longo dos

últimos sessenta anos, que tem na atualização constante dos mecanismos de sua aplicação, a própria razão de

sua existência, na medida em que, ao acompanhar as transformações sociais e políticas da nação, torna-se

cada vez mais credenciada ao exercício da função constitucional que lhe é reservada, sempre voltada à

intransigente defesa das instituições democráticas.

Com isso, a Justiça Eleitoral tem conseguido realizar talvez a mais nobre de todas as missões do

Estado, que é garantir ao povo a prática de uma democracia a ser exercitada com justiça, com segurança e

sobretudo com liberdade.

Portanto, neste momento histórico em que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás chega aos

sessenta anos de atividade ininterrupta, exclusivamente a serviço da comunidade, conscientizam-se os seus

dirigentes, com base nas realizações do passado, porém com as vistas sempre miradas para o futuro, que, se

muito foi feito, muito mais há ainda por fazer, porquanto, se é possível proclamar feitos extraordinários como a

criação de urna eletrônica de votação, invenção da genialidade brasileira, faltam ainda progressos no sentido de

coibir os abusos econômicos e políticos que insistem em manchar o processo eleitoral.

Apesar das vicissitudes, vislumbram-se, nesta oportunidade, todos os motivos ensejadores de efetiva

celebração dos sessentas anos da Justiça Eleitoral, como fonte inegável de realização da democracia

brasileira.

Goiânia, 7 de dezembro de 2.005

Desembargador ELCY SANTOS DE MELO

Presidente do TRE-GO

APRESENTAÇÃO
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A iniciativa originária desencadeada pelo

Tribunal Superior Eleitoral da Comemoração dos 60

anos da Justiça Eleitoral provocou neste Regional

não apenas o evento comemorativo inspirado na

data, mas um conjunto de ações traçadas no Projeto

Memória e dirigidas ao resgate histórico da

instituição.

Não será, porém, demasia tecer algumas

considerações acerca das etapas implementadas e

aquelas esboçadas no aludido Projeto.

As ações que alcançaram êxito e, hoje, são

lançadas, concernem à restauração e exposição do

acervo mobiliário e documental, pesquisa em

arquivos de empresas de telecomunicações,

públicas e privadas, publicação da revista “Justiça

Eleitoral 60 Anos”, entrega de “Colar do Mérito

Eleitoral Des Jorge de Morais Jardim” aembargador

Desembargadores e Juízes que prestaram

relevantes serviços neste Regional e, bem assim,

apresentação de uiosque ultimídia .q m

Diante da importância do Projeto, torna-se

imprescindível perseguir a consecução das demais

atividades a partir da definição institucional da

criação do “Centro de Memória Eleitoral”, com

adequação do respectivo espaço físico; construção

de spágina na e tratamento eintranet internet;

digitalização de documentos e ainda, campanha de;

arrecadação junto àde acervo histórico-eleitoral

população.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, registre-

se, é privilegiado pelas instalações físicas,

equipamentos de última geração e quadro

permanente de servidores adequado às demandas

da Justiça Especial.

Dito isto, e a título de reforçar a validade da

execução das medidas insertas no Projeto, acresça-

se as repercussões culturais, sociais e políticas junto

à população.

Nesse sentido, a Comissão designada para

empreender o evento comemorativo “Justiça

Eleitoral 60 Anos” vê concluídos os trabalhos

programados para esta etapa.

Em outra frente, almeja-se que o concurso das

circunstâncias favoráveis ao Órgão e os benefícios

destinados à comunidade sejam motivos suficientes

para a instalação e manutenção do Centro de

Memória Eleitoral de Goiás.

Boa leitura!

Mara da Costa Rassi Presidente-

mara@tre-go.gov.br

Margarida Nonato Oliveira membro-

guida@tre-go.gov.br

Mary Denize Martins membro-

mary@tre-go.gov.br

P Mrojeto emória
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Histórico a Justiça Eleitoral m Goiásd e

Importa trazer a lume esclarecimentos acerca da

cronologia histórica da Justiça Eleitoral em Goiás, dos atos

e fatos relevantes que construíram o itinerário do órgão e da

instituição republicana que se confunde com a História

Nacional e com o Estado Democrático de Direito. Cabe

realçar que são apenas dados privados de análise histórica,

política e sociológica, todavia, informados pela legislação

especial.

O que adiante se segue é um esboço inacabado de

dados extraídos de registros imprimidos na rotina do

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que se perdem na

lonjura do tempo, pois datam a partir de 1932, por ocasião

da criação da Justiça Eleitoral e, cujo termo final, culmina

com a comemoração dos 60 anos de reinstalação dela -

1945/2005.

A idéia matriz centra-se em recompor os atos e fatos

acima mencionados, esquadrinhados nas gestões

administrativas, obedientes à composição do Regional,

constitucional e legal, neste interregno. As informações

foram colhidas em fontes diversas. A composição plenária

da Corte, por exemplo, foi retirada das Resoluções, Livros

de Jeton, acórdãos e atas das sessões, estas, integrantes do

arquivo, mas, doravante, acervo documental significativo

do promissor Centro de Memória. Ainda, sobre a

composição, carece elucidar que, a exigüidade do prazo e a

densidade da pesquisa deixaram prejudicada a nomeação

de todos os titulares e substitutos dos juízes-membros do

Pleno, a indicação precisa dos biênios e a faculdade da

recondução no curso de cada gestão. As eleições

realizadas, as zonas criadas e a urna eletrônica, esta, vedete

contemporânea, foram minuciosamente perquiridas na

intranet do Tribunal Superior Eleitoral. As demais tiveram

como fonte documentos esparsos do próprio Tribunal.

Ademais, não é de se esquecer a codificação

especial, balizador legislativo dos processos e

procedimentos no âmbito de sua competência, cuja

característica básica é a celeridade na solução dos pleitos

apresentados. A evolução das regras especiais é o reflexo

dos períodos ora democráticos, ora autoritários na história

da Justiça Eleitoral.

Como já ficou consignado, é um esboço que está

aberto à complementação, mediante pesquisa,

especialmente, nas atas das sessões, nicho arqueológico

relevante e depositário vivo da história da Justiça Eleitoral

de Goiás.

É manifesto que o curso da História pode ser

suspenso ou interrompido nas suas etapas, no entanto, o seu

registro fica impresso no tempo, no aguardo de um sentido

alvissareiro para o homem, prometido pelo Estado na

realização do bem-comum.

Margarida Nonato Oliveira
Analista Judiciário e membro

da Comissão “Justiça Eleitoral 60 Anos”
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Legislação Eleitoral

1932 O Decreto n.º 21.076, de 24 de fevereiro de 1932,

instituiu o 1º Código Eleitoral da República, e nele foram

inseridas reformas significativas na década de 30, entre

elas o voto secreto, voto feminino, representação

proporcional e a própria criação da Justiça Especializada

Eleitoral.

O Superior Tribunal de Justiça Eleitoral foi instalado

em 20 de maio de 1932, sob a presidência do ministro

Hermenegildo Rodrigues de Barros. Composição plenária:

art. 21, 6 juízes-membros.

Em seguida, a Constituição dos Estados Unidos do

Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934, teve duração

efêmera, pois esteve inserta entre dois períodos

politicamente fortes, a Revolução de 1930 e o Estado

Novo, com Vargas, em 1937.

O 2º Código Eleitoral remete à Lei nº. 48, de 4 de maio

de 1935, com a ementa “modificações do Código

Eleitoral”. Composição plenária: art. 21, 5 juízes-

membros.

O 3º Diploma Legal consta do Decreto-Lei nº. 7.586,

de 28 de maio de 1945, que regula em todo o país, o

alistamento eleitoral e as eleições a que se refere o art. 4º da

Lei Constitucional nº. 9, de 28 de fevereiro de 1945.

Composição plenária: art. 10, 5 juízes-membros.

O 4º Código Eleitoral adveio com a Lei nº. 1.164, de 24

de julho de 1950, que substituiu o antecedente.

Composição plenária: art. 15, 7 juízes-membros.

Por fim, o Código vigente, Lei nº. 4.737, de 15 de julho

de 1965, com as alterações pertinentes a promulgação da;

Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988 a Lei;

Complementar nº. 64, de 18 de maio de 1990 -

Inelegibilidades - e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos,

nº. 9.096, de 19 de setembro de 1995, formam a legislação

especial de destaque, sem esquecer, é claro, a força

normativa das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e

do próprio Regional. Composição plenária: art. 25, 7

juízes-membros.

Gestões Administrativas

1937 Desembargador Antônio Perilo - Em

Goiás, aos 20 de janeiro de 1937, realizou-se a terceira

sessão na sede do Tribunal Regional Eleitoral, no antigo

Palácio do Governo, com a composição plenária a seguir:

Desembargadores Antônio Perilo, Presidente; Dário Délio

Cardoso Arthur Pereira D'Abreu; Marcelo Francisco dae

Silva, Ignácio Bento de Loyola, João Monteiro e Pedro

Pinheiro de Lemos, Procurador Regional Eleitoral (sessão

referida, fl. 1); (não constam do acervo as atas da primeira e

segunda sessões).

Histórico a Justiça Eleitoral m Goiásd e

20/05 - Instalação do Superior Tribunal
de Justiça Eleitoral, sob a presidência do
ministro Hermenegildo Rodrigues de
Barros. Composição plenária: art. 21, 6
juízes-membros.

Re stro inaugural dos trabalhos dagi
Jsutiça Eleitoral em Goiás.

10/11 A nova Constituição Federal-
extingue a Justiça Eleitoral.

Reinstalação do Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás.

07/06 - A Resolução/TSE n.º 1, de 7 junho
de 1945, fixou o dia 2 de julho daquele ano
para o início do alistamento em todo o
país, e recomendou que até o 16 de junho
os Tribunais Regionais Eleitorais
estivessem instalados e dentro do prazo
máximo de cinco dias da data da sua

instalação procedessem à divisão em
zonas do respectivo Estado.

13/06 - Apresentada e aprovada em
caráter definitivo a divisão do Estado em
Zonas, pelo juiz Heitor de Morais Fleury.

02/12 - Eleição direta para Presidente e
Vice-Presidente da República, Deputado
Federal e Senador.

1932 1937 1945 1945
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+ 17/11/1937 - Ata da quadragésima sexta sessão

ordinária que nas palavras de abertura, o Presidente,

proferiu: “que, em vista da nova Constituição Federal de 10

de novembro corrente, que extinguiu a Justiça Eleitoral em

todo o país, declarava encerrados os trabalhos deste

Tribunal Regional” (fls. 80/81, do Livro de Ata

mencionado).

1945 Desembargador Dário Délio Cardoso - À

época, quando foi reinstalado o Tribunal Regional Eleitoral

de Goiás, em 11 de junho de 1945, a composição plenária

era de 5 membros, conforme dispunha o art. 10, do

Decreto-Lei n.º 7.586, de 28 de maio de 1945.

+ AResolução/TSE n.º 1, de 7 junho de 1945, fixou o dia

2 de julho daquele ano para o início do alistamento em todo

o país recomendou que até o 16 de junho os Tribunais;

Regionais Eleitorais estivessem instalados e dentro do

prazo máximo de cinco dias da data da sua instalação

procedessem à divisão em zonas do respectivo Estado.

+ Aos 11 de junho daquele ano, no Palácio da Justiça, em

Goiânia, sessão solene de reinstalação da Justiça Eleitoral

e em seguida, 1ª sessão ordinária do Tribunal Regional,

Eleitoral de Goiás, com a seguinte composição plenária:

Desembargadores Dário Délio Cardoso, Presidente; Jorge

Morais Jardim e Jovelino de Campos, Juízes de Direito da

1ª e 2ª Vara, respectivamente; Heitor de Moraes Fleury,

Fonte: Jornal O Popular, de 28.06.1945 (em destaque, foto do Des. Dário Délio Cardoso)

19/01 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital e Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

25/05 - Resolução/TSE n.º 2.915 -
aprovou e homologou a criação de 17
Zonas Eleitorais em Goiás. O Estado
passou a contar com 50 Zonas Eleitorais.

03/10 - Eleição direta para Presidente e
Vice-Presidente da República, Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual Distrital e Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

03/10 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual Distrital e Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

1947 1948 1950 1954

Histórico a Justiça Eleitoral m Goiásd e
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Celso Hermínio Teixeira e Colemar Natal e Silva,

Procurador Geral do Estado, secretariada por Licínio

Miranda (Livro deAta das Sessões, fl. 1).

+ Em 13 de junho, na segunda sessão, foi apresentada e

aprovada em caráter definitivo a divisão do Estado em

Zonas, pelo juiz Heitor de Morais Fleury, a seguir: 1ª ZE“ -

Goiânia (capital); Grimpas (ex-Hidrolândia) e Guapó (ex-

Ribeirão); 2ª ZE Campinas (capital), Goianira (São-

Geraldo) e Trindade; 3ª ZE - Anápolis - Brazabrantes (ex-

São João), Neropólis, Damolândia (ex-Capoeirão),

Goianaz (ex-Nova-Veneza) e Souzânia (ex-Aracati); 4ª ZE

- Arraias, Campos Belos, Chapéu, Dianopólis, Conceição

do Norte, Taipas, Paranã, Taguatinga e Manhãna (ex-

Aurora); 5ª ZE Buriti Alegre e Goiatuba; 6ª ZE- -

Caiapônia, Baliza e Ibotim (ex-Bom-Jardim); 7ª ZE -

Caldas Novas e Mazargão; 8ª ZE Catalão, Santo Antonio-

do Rio Verde, Goiandira, Cumari e Nova Aurora; 9ª ZE -

Corumbá e Abadiânia (ex-Povoado de Posse); 10ª ZE -

Corumbaíba; 11ª ZE - Formosa, São João da Aliança,

Cavalcante, Araí (ex-Cafelândia), Guatoçoba (ex-Nova-

Roma), Veadeiros e Planaltina; 12ª ZE Goiáz, Aruanã-

(ex-Leopoldina), Buenolândia, Ceres (ex-Colônia

Agrícola), Davinópolis, Iporá (ex-Itajubá), Itaiú (ex-

OuroFino), Geroaguara (ex Santa Rita das Antas),-

Mossâmedes, Registro do Araguaia e Xixá; 13ª ZE -

Inhumas e Caturaí (ex-Santo Antônio da Pádua); 14ª ZE-

Ipameri, Cavalheiro, Rudá (ex -Campo Alegre) e Urutaí;

15ª ZE Itaberaí e Ituassú (ex Cruzeiro do Sul); 16ª ZE- - -

Itumbiara e Panamá (ex-Divinópolis); 17ª ZE Jaraguá,-

Chagas (ex- São Francisco

das Chagas), Goialina (ex-

Petrolina), Uruana, Itacê

(ex-Pilar), Bandeirante,

Crixás, Embiara, Itapaci

(ex-Floresta), Uruassú (ex-

Santana), Amaro Leite,

P o r a n g a t ú ( e x -

Descoberto); 18ª ZE -

Jataí, Cassú, Itamurá (ex-

Pimenta), Nuputira (ex-

Serra-do-Cafezal); 19ª ZE

03/10 - Eleição direta para Presidente e
V i c e - P r e s i d e n t e d a R e p ú b l i c a ,
Governador, Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores.

03/10 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital e Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

03/10 - Eleição direta para Presidente e
Vice-Presidente, Governador, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

07/10 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital e Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereador .es

1955 1958 1960 1962

Livro de Ata das Sessões                      segunda sessão  fl. 3, 13.06.1945, ,

Histórico a Justiça Eleitoral m Goiásd e
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- -Luziânia (ex-Santa Luzia) e Cristalina; 20ª ZE Mataúna

(ex-Palmeira), Edéia (ex-Alegrete), Jandaia (Ex-Água-

Limpa); Anicuns, Nazário, Paraúna, Moitú (ex-

Cachoeira); 21ª ZE Mineiros e Ivapé (ex-Santa Rita do-

Araguaia); 22ª ZE Morrinhos e Pontalina; 23ª ZE- -

Orizona (ex-Campo Formoso); 24ª ZE Pedro Afonso,-

Craolândia (ex-Primavera), Itacajá, Lizanova (ex-Boa-

Sorte), Piacá (ex Santanópolis), Tocantínia, Araguacema,-

Couto Magalhães, Pau-d'Arco, Tupirama e Xerente (ex-

Miracema); 25ª ZE Piracanjuba (ex-Pouso-Alto),-

Cromínia e Mairipotaba (ex-Serrania); 26ª ZE -

Pirenópolis, Lagolândia, Niquelândia, Muquém e

Tupiraçaba (ex-Traíra); 27ª ZE Pires do Rio,-

Cristianópolis e Corumbalina (ex-Santa Cruz); 28ª ZE -

Porto Nacional, Itabolisa (ex-São Félix), Iabutê (ex-Ponte

Alta), Itaobi (ex-Brejinho), Macaúba Pedra de Amolar,

Tairusú (ex-Carmo), Natividade, Almas, Apinagé (ex-

Entre-Rios) e Peixe; 29ª ZE Posse, Iassiára (ex--

Miracema), Mambaí (ex-Ria hão), São Domingos,c

Coatiçaba (ex-Guarani), Galheiro, Sítio-da-Abadia,

Damianópolis (ex-Santa Catarina), Urutaqua (ex-Flores);

30ª ZE Rio Verde, Cachoeira-Alta, Ipeguari (ex-Santa-

Helena), Montividiu e Quirinópolis; 31ª ZE Silvânia (ex--

Bomfim), Leopoldo de Bulhões e Vianópolis; 32ª ZE -

Suçuapara (ex-Bela-Vista) (anexada provisoriamente à 1ª

zona); 33ª ZE Tocantinópolis, Babaçulândia, Filadelfia,-

Iviti (ex-Diamantina), Araguatins e Itapatins (ex-Santo

Antônio da Cachoeira) (anexada provisoriamente à 24ª

ZE) (Livro de Ata das Sessões. fl . 3 ).”. s /4 (Obs.: manteve-

se o texto original da ata, que contém equívocos na

nomeação dos municípios).

+ Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da

República, Deputado Federal e Senador, em 02 de

dezembro de 1945.

+ ,16 de junho de 1945, terceira sessão houve a

designação do Dr. Colemar Natal e Silva para atuar como

Procurador Regional Eleitoral (Livro de Ata das Sessões,

fl. 4).

+ , deu-se a23 de junho, sexta sessão leitura do

telegrama-circular do Presidente do TSE, sobre mapas da

população eleitoral, elaborado pela comissão censitárias

nacional do departamento de estatística, o qual solicitara o

levantamento do mapa regional (Livro deAtas das Sessões,

fl. 6).

06/01 - Referendo, instituído pela
Emenda Constitucional n.º 04, de 2 de
setembro de 1961, para a manutenção ou
não do regime parlamentarista, previsto
como plebiscito a realizar-se em 1965.
Antecipado e chamado de referendo pela
Lei Complementar n.º 2, de 16.09.1962.

11/04 - Eleição indireta realizada em 11 de
abril, pela maioria absoluta dos membros
do Congresso Nacional, na forma do art.
2º, do Ato Institucional n.º 1, de 9 de abril
de 1964.

15/07 - Edição do Código Eleitoral, Lei nº.
4.737.

03/10 - Eleição direta para Governador,
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

27/10 - Extinção dos Partidos Políticos
existentes à época e o cancelamento dos
respect ivos reg is t ros , pe lo Ato
Institucional n.º 2.
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22 de novembro de 1945 a 03 de outubro de 1950 -

Desembargador José Campos

Composição Plenária: Desembargadores José Campos,

Presidente; Ovídio Nogueira Machado Júnior, Vice-

Presidente e Jorge de Morais Jardim; Heitor Morais Fleury,

Inácio Bento de Loiola, Jovelino de Campos, Joaquim

Taveira e José Bernardo Félix de Sousa, Procurador

Regional Eleitoral (ata da ducentésima quadragésima

sessão, em 31 de dezembro de 1946).

1947 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual, Distrital e Território,

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 19 de janeiro.

+ Antes da chegada do voto eletrônico, os eleitores

depositavam suas cédulas em urnas de madeira e de lona,

esta última, com tampa móvel fechada a chave, noticiada

na Resolução/TSE n.º 3.347, de 25 de janeiro de 1950, .

1948 A Resolução/TSE n.º 2.915, de 25 de maio de

1948, aprovou e homologou a criação de 17 Zonas

Eleitorais: Anicuns, Balisa, Cristalina, Goiandira,

Goiatuba, Itapaci, Natividade, Niquelândia, Paranã,

Paraúna, Planaltina, Pontalina, Quirinópolis, São

Domingos , Taguat inga , Tr indade e Uruaçu ,

correspondentes às novas comarcas instituídas pelo art. 8º

do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do

Estado.

+ A Justiça Eleitoral a partir de então passou a contar

com as 50 Zonas Eleitorais a seguir: 1ª ZE Goiânia; 2ª ZE

Campinas; 3ª ZE Anápolis; 4ª ZE Arraias; 5ª ZE Buriti

Alegre; 6ª ZE Caiapônia; 7ª ZE Caldas Novas; 8ª ZE

Catalão; 9ª ZE Corumbá de Goiaz; 10ª ZE Corumbaíba; 11ª

ZE Formosa; 12ª ZE Goiaz; 13ª ZE Inhumas; 14ª ZE

Ipameri; 15ª ZE Itaberaí; 16ª ZE Itumbiara; 17ª ZE Jaraguá;

18ª ZE Jataí; 19ª ZE Luziânia; 20ª ZE Palmeiras de Goiás;

21ª ZE Mineiros; 22ª ZE Morrinhos; 23ª ZE Orizona; 24ª

ZE Pedro Afonso; 25ª ZE Piracanjuba; 26ª ZE Pirenópolis;

27ª ZE Pires do Rio; 28ª ZE Porto Nacional; 29ª ZE Posse;

30ª ZE Rio Verde; 31ª ZE Silvânia; 32ª ZE Suçuapara; 33ª

ZE Tocantinópolis; 34ª ZE Anicuns; 35ª ZE Balisa; 36ª ZE

Cristalina; 37ª ZE Goiandira; 38ª ZE Goiatuba; 39ª ZE

Itapaci; 40ª ZE Natividade; 41ª ZE Niquelândia; 42ª ZE

Paranã; 43ª ZE Paraúna; 44ª ZE Planaltina; 45ª ZE

Pontaliza; 46ª ZE Quirinópolis; 47ª ZE São Domingos; 48ª

Eleição indireta para Presidente, Vice-
Presidente da República e Governador,
realizada em 3 de outubro e 3 de
setembro, pela maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional e dos
membros da Assembléia Legislativa, na
forma do art. 9º, do Ato Institucional n.º 2,
de 27 de outubro de 1965 e art. 1º, do Ato
Institucional n.º 3, de 5 de fevereiro de
1966, respectivamente.

15/11 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Deputado Estadual,
Distrital de Território, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores.

15/11 - Eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores.

Eleição indireta para Presidente e Vice-
Presidente da República, realizada pelos
membros do Congresso Nacional, na
forma do art. 4º, doAto Institucional n.º 16,
de 14 de outubro de 1969, em 25 de
outubro; eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, realizada em 30 de
novembro.

1966 1966 1968 1969
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ZE Taguatinga; 49ª ZE Trindade; 50ª ZE Uruaçu

(documento datado de 29/09/1948 e anexado na ata de

02/01/1948).

1949 Resolução/TSE n.º 3.221, de 13 de julho de

1949, aprovou e homologou a criação da 51ª ZE de Santa

Cruz.

04 de outubro de 1950 a 04 de outubro de 1954 -

Desembargador Clóvis Roberto Esselin

Composição Plenária: Desembargadores Clóvis Roberto

Esselin, Presidente; Moacir José de Morais, Vice-

Presidente; Maximiano da Mata Teixeira, Elísio Taveira,

Antônio Diurivê Ramos Jubé, Guilherme Ferreira Coelho,

Segismundo de Araújo Melo e Celso Hermínio Teixeira,

Procurador Regional Eleitoral (ata da octogésima sessão,

em 09 de julho de 1953).

1950 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente

da República, Deputado Federal, Senador, Governador,

Deputado Estadual Distrital e Território, Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores, em 3 de outubro.

1952 Resolução/TSE n.º 4.525, de 13 de novembro de

1952, aprovou e homologou a criação da 52ª ZE de Cumarí.

1953 Resolução/TSE n.º 4.580, de 30 de junho de

1953, aprovou e homologou a criação da 54ª ZE, 55ª ZE,

56ª ZE e 57ª ZE, Neropólis, Porangatu, Guapó e Itauçu,

respectivamente.

Resolução/TSE n.º 4.575, de 1 de junho de 1953,

aprovou e homologou a criação da 53ª ZE, Iporá.

Resolução/TSE n.º 4.632, de 9 de novembro de 1953,

aprovou e homologou a criação da 60ª ZE e 61ª ZE, Urutaí e

Vianópolis, respectivamente.

Resolução/TSE n.º 4.643, de 7 de dezembro de 1953,

aprovou e homologou a criação da 62ª ZE, Hidrolândia.

Resolução/TSE n.º 4.644, de 17 de dezembro de 1953,

aprovou e homologou a criação da 63ª ZE, Firminópolis.

Resolução/TSE n.º 4.607 de 17 de setembro de 1953,

aprovou e homologou a criação da 58ª ZE, Uruana.

Resolução/TSE n.º 4.615, de 12 de outubro de 1953,

aprovou e homologou a criação da 59ª ZE,Aurilândia.

1954 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual Distrital e Território,

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 3 de outubro.

Eleição direta para Deputado Federal,
Senador, Deputado Estadual, Distrital de
Território, Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores, em 15 de novembro; eleição
indireta para Governador, realizada pelo
sufrágio de Colégio Eleitoral nas
Assembléias Legislativas, na forma do
art. 11 da Lei 5.581, de 26 de maio de
1970, em 3 de outubro.

15/11 - Eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores.

Eleição indireta para Presidente e Vice-
Presidente da República, realizada pelo
Colégio Eleitoral (composto de membros
do Congresso Nacional e dos delegados
das Assembléias Legislativas dos
Estados), na forma dos arts. 1º e 2º, da Lei
Complementar n.º 15, de 13 de agosto de
1973, em 15 de janeiro;

Eleição indireta para Governador,

realizada pelo sufrágio de um Colégio
Eleitoral nasAssembléias Legislativas, na
forma do art. único, caput e § 1º, da
Emenda Constitucional n.º 2º, de 9 de
maio de 1972, em 3 de outubro;

15/11 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Deputado Estadual e
Distrital de Território.
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Resolução/TSE n.º 4.672, de 12 de abril de 1954,

aprovou e homologou a criação da 65ª ZE, Petrolina de

Goiás; 66ª ZE, Santa Helena; e 67ª ZE, Leopoldo de

Bulhões.

Resolução/TSE n.º 4.667, de 5 de abril de 1954,

aprovou e homologou a criação da 64ª ZE, Nazário.

Resolução/TSE n.º 4.688, de 26 de maio de 1954,

aprovou e homologou a criação da 68ª ZE e 69ª ZE, Edéia e

Dianópolis, respectivamente.

Resolução/TSE n.º 4.727, de 22 de julho de 1954,

aprovou e homologou a criação da 70ª ZE e 71ª ZE,

Araguacema e Filad lfia, respectivamente.é

05/10/1954 a 04/10/1958 - Desembargador Alceu

Galvão de Velasco

Composição Plenária: Desembargadores Alceu Galvão de

Velasco, Presidente; Francisco Martins de Araújo, Vice-

Presidente e Moacir José de Morais; Geraldo Bonfim de

Freitas, Fausto Xavier de Rezende, Augusto da Paixão

Fleury e Francisco Balduíno Santa Cruz, Procurador

Regional Eleitoral (expediente esparso lavrado pelo Sr.

Levino Emiliano dos Passos, em seção administrativa, aos

21 de dezembro de 1956).

1955 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente

da República, Governador, Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 03 de outubro.

Resolução/TSE n.º 4.983, de 20 de setembro de 1955,

aprovou e homologou a criação da 72ª ZE, Ceres.

Resolução/TSE n.º 5.489, de 21 de junho de 1957,

aprovou e homologou a criação da 74ª ZE, Sítio D'Abadia.

1958 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual, Distrital e Território,

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 03 de outubro.

06/10/1958 a 06/10/1960 e 21/10/1960 a 21/10/1962

- Desembargador Jorge de Morais Jardim

Composição Plenária: Desembargadores Jorge de Morais

Jardim, Presidente; Elísio Taveira, Vice-Presidente e

Moacyr José de Moraes; Geraldo Bonfim de Freitas,

Frederico de Medeiros, José Bernardo Félix de Sousa, José

Hermano Sobrinho e Everardo de Sousa, Procurador

Regional Eleitoral (ata da centésima décima sessão, aos 15

de setembro de 1960).

Resolução/TSE n.º 6.247, de 12 de junho de 1959,

aprovou e homologou a criação da 76ª ZE,Araguatins.

Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, em 15 de novembro e 20 de
dezembro.

Eleição indireta para Presidente e Vice-
Presidente da República realizada pelo
Colégio Eleitoral no Congresso Nacional,
na forma do art. 13, do decreto-lei n.º
1.539, de 14 de abril de 1977, em 15 de
outubro;

15/ - Eleição indireta para Governador,09
real izada pelo Colégio Elei toral
(composto de membros da respectiva

Assembléia Legislativa e de delegados
das Câmaras Municipais do respectivo
Estado), na forma do art. 1º, caput e
parágrafo único, e do art. 2º, do Decreto-
Lei n.º 1.540, de 14 de abril de 1977;

15/11 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Deputado Estadual e
Distrital de Território.

Lei n.º 6.996/82 dispôs sobre a utilização
do processamento eletrônico de dados
nos serviços eleitorais.
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1960 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente,

Governador, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 03 de

outubro.

1962 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual, Distrital e Território,

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 07 de outubro.

Resolução/TSE n.º 6.985, de 27 de julho de 1962,

aprovou e homologou a criação da 84ª ZE, Jandaia.

Resolução/TSE n.º 7.030, de 13 de setembro de 1962,

aprovou e homologou a criação da 86ª ZE, Crixás.

Resolução/TSE n.º 7.091, de 1º de outubro de 1962,

aprovou e homologou a criação da 87ª ZE, Itaguaru.

22/10/1962 a 03/06/1964 - Desembargador

Frederico Medeiros

Composição Plenária: Desembargadores Frederico de

Medeiros, Presidente; Geraldo Bonfim de Freitas, Vice-

Presidente; Paranahiba Pirapitinga Santana, Clenon de

Barros Loyola, Rivadávia Licínio de Miranda, Jary

Sócrates, José Augusto Pereira Zeka e Antônio de Lisboa

Machado, Procurador Regional Eleitoral (ata da

sexagésima oitava sessão, em 2 de junho de 1964).

Resolução/TSE n.º 7.266, de 31 de maio de 1963,

aprovou e homologou a criação da 88ª ZE, Olhos d'Água.

1963 Referendo em 06 de janeiro, instituído pela

Emenda Constitucional n.º 04, de 2 de setembro de 1961,

para a manutenção ou não do regime parlamentarista,

previsto como plebiscito a realizar-se em 1965 antecipado;

e chamado de referendo pela Lei Complementar n.º 2, de 16

de setembro de 1962.

1964 Eleição indireta realizada em 11 de abril, pela

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, na

forma do art. 2º do Ato Institucional n.º 1, de 9 de abril de

1964.

Resolução/TSE n.º 7.417, de 8 de abril de 1964,

aprovou e homologou a criação da 89ª ZE, Mara Rosa.

26/06/1964 a 10/10/1966 - Desembargador

Geraldo Bonfim de Freitas

Composição Plenária: Desembargadores Geraldo Bonfim

de Freitas, Presidente; Paranahiba Pirapitinga Santana,

Vice-Presidente e Ary Corrêa de Morais; Clenon de Barros

Loyola, Rivadávia Licínio de Miranda, Jary Sócrates, José

Augusto Pereira Zeka e Aládio Teixeira Álvares,

Procurador Regional Eleitoral (ata da septuagésima quinta

15/11 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital de Território, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.

Edição da Lei nº. 7.191, de 4 de junho de
1984, que alterou os art. 16 e 25 do
Código Eleitoral, Lei nº. 4.737/65, atinente
à composição do TSE e dos Regionais.
Quanto a estes, a composição foi
modificada, nos termos a seguir: 2
desembargadores do Tribunal de Justiça;
2 juízes de direito escolhidos pelo TJ; 1
juiz federal escolhido pelo Tribunal
Federal de Recursos; e 2 nomeados pelo

Presidente da República, dentre 6
indicados pelo TJ.

Eleição indireta para Presidente e Vice-
Presidente da República, em 15 de
janeiro, realizada pelo Colégio Eleitoral no
Congresso Nacional, na forma da Lei
Complementar n.º 47, de 22 de outubro de
1984;
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sessão, em 3 de junho de 1965).

Resolução/TSE n.º 7.475, de 3 de setembro de 1964,

aprovou e homologou a criação da 90ª ZE, Goianápolis.

Resolução/TSE n.º 7.519, de 31 de dezembro de 1964,

aprovou e homologou a criação da 91ª ZE,Abadiânia.

Resolução/TSE n.º 7.549, de 11 de março de 1965,

aprovou e homologou a criação da 92ª ZE, Panamá.

Resolução/TSE n.º 7.590, de 18 de maio de 1965,

aprovou e homologou a criação da 94ª ZE, Joviânia.

Resolução/TSE n.º 7.580, de 22 de maio de 1965,

aprovou e homologou a criação da 93ª ZE, Gurupí.

Resolução/TSE n.º 7.599, de 3 de junho de 1965,

aprovou e homologou a criação da 95ª ZE, São Miguel do

Araguaia.

+ Edição do Código Eleitoral, Lei nº. 4.737, de 15 de

julho de 1965.

1965 Eleição direta para Governador, Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores, em 3 de outubro.

+ Extinção dos Partidos Políticos existentes à época e o

cancelamento dos respectivos registros, pelo Ato

Institucional n.º 2, de 27 de outubro de 1965.

Resolução/TSE n.º 7.937, de 21 de setembro de 1966,

aprovou e homologou a criação da 96ª ZE e 97ª ZE, Jussara

e Itajá, respectivamente.

Aprovação da Lei n.º 7.444, de 20 de
dezembro de 1985, que dispõe sobre a
implantação do processamento eletrônico
de dados no alistamento eleitoral e a
revisão do eleitorado, e a conseqüente
criação do Banco de Dados da Justiça
Eleitoral, denominado Cadastro Nacional
de Eleitores;

15/11 - Eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores.

Instituição da data de 18 de maio de 1986
c o m o o “ D i a N a c i o n a l d o
Recadastramento Eleitoral”, nos termos
da Resolução-TSE n.º 12.547, de 28 de
fevereiro de 1986;

Recadastramento de 69,3 milhões de
eleitores em todo o Brasil, a quem foram
conferidos novos títulos eleitorais, com
número único nacional.

15/11 - Eleição direta para Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital de Território.
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18/10/1966 a 11/10/1968 - Desembargador

Everardo de Sousa

Composição Plenária: Desembargadores Everardo de

Sousa, Presidente; Manoel Amorim Félix de Sousa, Vice-

Presidente; Geraldo Magella F. Ferreira, Emílio Fleury de

Brito, José de Jesus Filho, José Augusto Pereira Zeka, Jary

Sócrates e Aládio Teixeira Álvares, Procurador Regional

Eleitoral (ata da sexagésima sétima sessão, aos 7 de junho

de 1967).

1966 Eleição indireta para Presidente, Vice-Presidente

da República e Governador, realizada em 3 de outubro e 3

de setembro, pela maioria absoluta dos membros do

Congresso Nacional e dos membros da Assembléia

Legislativa, na forma do art. 9º doAto Institucional n.º 2, de

27 de outubro de 1965, e art. 1º doAto Institucional n.º 3, de

5 de fevereiro de 1966.

+ Eleição direta para Deputado Federal,

Senador, Deputado Estadual, Distrital de

Território, Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 15 de novembro.

1968 Eleição direta para Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores, em 15 de novembro.

Resolução/TSE n.º 8.269, de 30 de abril

de 1968, aprovou e homologou a criação da 98ª ZE, 99ª ZE

e 100ª ZE, Cachoeira Alta, Varjão e Cavalcante,

respectivamente.

Resolução/TSE n.º 8.274, de 15 de maio de 1968,

aprovou e homologou a criação da 101ª ZE e 102ª ZE,

Carmo do Rio Verde e Goianira, respectivamente.

22/11/1968 a 06/06/1969 - Desembargador Jorge

Salomão

Composição Plenária: Desembargadores Jorge Salomão,

Presidente; Rivadávia Licínio de Miranda, Vice-

Presidente; José de Jesus Filho, Celso Fleury, José Lopes

Rodrigues, Benedito Barreira de Morais e José Pereira da

Costa, Procurador Regional Eleitoral (ata da centésima

A Assembléia Nacional Constituinte
promulgou a Constituição Federal, em 05
de outubro de 1988; o Ato das
Disposições Transitórias, no seu art. 13,
criou o Estado do Tocantins, pelo
desmembramento do Estado de Goiás.
Sob a presidência do Presidente Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás foi instalada a
Assembléia Estadual Constituinte;
empossados, na mesma data, o

Governador e o Vice-Governador eleitos,
nos termos do § 5º, do art. Mencionado;
Separação dos Cadastros Eleitorais dos
Estados de Goiás e Tocantins, sob a
administração do primeiro.

15/11 - Eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores.

16/04 - Eleição direta para Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, para os municípios
criados até 15.07.1988;

Eleição direta para Presidente e Vice-
Presidente da República, em 15 de
novembro (1º turno) e 17 de dezembro (2º
turno).

Nesta eleição foi possível a totalização
eletrônica dos resultados das eleições
nos estados de Alagoas, Mato Grosso
Paraíba, Piauí e Rondônia;
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qüinquagésima terceira sessão, aos 31 de dezembro de

1968).

Resolução/TSE n.º 8.471, de 22 de maio de 1969,

aprovou e homologou a criação da 103ª ZE, Piranhas.

17/06/1969 a 01/04/1971 - Desembargador

Marcelo Caetano

Composição Plenária: Desembargadores Marcelo

Caetano, Presidente; Renato Coelho, Vice-Presidente; José

de Jesus Filho, Ulderico Geraldo Rodrigues, José Lopes

Rodrigues, Benedito Barreira de Morais, Juarez Távora de

Azeredo Coutinho e José Pereira da Costa, Procurador

Regional Eleitoral (ata da décima primeira sessão

ordinária, aos 6 de janeiro de 1970).

1969 Eleição indireta para Presidente e Vice-

Presidente da República, realizada pelos membros do

Congresso Nacional, na forma do art. 4º do Ato

Institucional n.º 16, de 14 de outubro de 1969, em 25 de

outubro.

+ Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, realizada em 30 de novembro.

1970 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Deputado Estadual, Distrital de Território, Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores, realizada em 15 de novembro.

+ Eleição indireta para Governador, realizada pelo

sufrágio de Colégio Eleitoral nas Assembléias

Legislativas, na forma do art. 11 da Lei 5.581, de 26 de

maio de 1970, em 3 de outubro.

+ Aprovação e homologação da divisão das Zonas

Eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante

Resolução/TSE n.º 8.683, de 5 de março de 1970, em

virtude da Lei Estadual n.º 7.250, de 21 de novembro de

1968, que reformulou a organização judiciária, com a

criação de novas comarcas, nos termos propostos pelo

TRE/GO.

17/06/1971 a 31/03/1973 - Desembargador Firmo

Ferreira Gomes de Castro

Composição Plenária: Desembargadores Firmo Ferreira

Gomes de Castro, Presidente e Geraldo Majella Franklin

Ferreira, Vice-Presidente; José de Jesus Filho, Homero

Sabino de Freitas, Kisleu Dias Maciel, Edinor Martins de

Araújo, Paulo de Tarso Fleury e Antônio de Lisboa

Machado, Procurador Regional Eleitoral (ata da centésima

vigésima sessão, aos 14 de dezembro de 1971).

Eleição direta para Deputado Federal,
Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital e Território, em 3 de
outubro e 25 de novembro, 1º e 2º turno.

Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, em 3 de outubro (1º turno) e
15 de novembro (2º turno);

Totalização eletrônica dos resultados das
eleições municipais em 1800 municípios.

Plebiscito em 21 de abril instituído pela,
Constituição Federal de 1988, Ato das
Disposições Finais Transitórias, art. 2º,
com data prevista para 7 de setembro.
Posteriormente, alterada para 21 de abril
pela Emenda Constitucional n.º 2, artigo
único, caput, de 25 de agosto de 1992,
para a escolha entre a forma (república ou
monarquia constitucional) e sistema de
g o v e r n o ( p r e s i d e n c i a l i s m o o u

parlamentarismo);

Apuração eletrônica do plebiscito em
todos os municípios brasileiros.

1990 1992 1993 1993
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1972 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, realizada em 15 de novembro.

09/07/1973 a 09/07/1974 - DesembargadorAntônio

Diurivê Ramos Jubé

Composição Plenária: Desembargadores Antônio Diurivê

Ramos Jubé, Presidente e Fausto Xavier de Rezende, Vice-

Presidente; José de Jesus Filho, Edinor Martins de Araújo,

Paulo de Tarso Fleury, Lafayete Silveira, João Batista de

Faria Filho e Antônio Augusto Catão Alves, Procurador

Regional Eleitoral (ata da trigésima sétima sessão, aos 7 de

maio de 1974).

1974 Eleição indireta para Presidente e Vice-

Presidente da República, realizada pelo Colégio Eleitoral

(composto de membros do Congresso Nacional e dos

delegados das Assembléias Legislativas dos Estados), na

forma dos arts. 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 15, de 13

de agosto de 1973, em 15 de janeiro.

10/07/1974 a 03/07/1975 - Desembargador Fausto

Xavier de Rezende

Composição Plenária: Desembargadores Fausto Xavier de

Rezende, Presidente e Antônio Diurivê Ramos Jubé, Vice-

Presidente; José de Jesus Filho, Edinor Martins de Araújo,

Paulo de Tarso Fleury, Lafayete Silveira, João Batista de

Faria Filho e Darci Martins Coelho, Procurador Regional

Eleitoral (ata da segunda sessão extraordinária, aos 27 de

novembro de 1974).

+ Eleição indireta para Governador, realizada pelo

sufrágio de um Colégio Eleitoral nas Assembléias

Legislativas, na forma do art. único, e § 1º dacaput,

Emenda Constitucional n.º 2º, de 9 de maio de 1972, em 3

de outubro.

+ Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Deputado Estadual, Distrital de Território, em 15 de

novembro de 1974.

08/07/1975 a 08/07/1976 - Desembargador Paulo

Amorim

Composição Plenária: Desembargadores Paulo Amorim,

Presidente e Leôncio Pereira Lemos, Vice-Presidente; José

Jesus Filho, José Soares de Castro, Ulderico Geraldo

Rodrigues, Getúlio Vargas de Castro e Darci Martins

Coelho, Procurador Regional Eleitoral (Livro de Termo de

Posse de 1974 a 1983).

+ Resolução/TSE n.º 9.980, de 17 de dezembro de 1975,

aprovou e homologou a redivisão da circunscrição de

Eleição direta para Presidente e Vice-
Presidente da República, Deputado
Federal, Senador, Governador, Deputado
Estadual, Distrital de Território, em 3 de
outubro (1º turno) e 15 de novembro (2º
turno);

Totalização de votos inteiramente
informatizada.

Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, em 3 de outubro (1º turno) e
15 de novembro (2º turno).

A Justiça Eleitoral nesta eleição deu início
ao processo de informatização do voto.
Usaram “máquina de votar” cerca de 33
milhões de eleitores.

Neste ano, no Estado de Goiás, assim
como no Brasil, segundo os critérios
estabelecidos, utilizaram urna eletrônica
na votação apenas os municípios com
mais de 200 mil eleitores.

Goiânia totalizou 593.366 votos.

Concurso Público - realização do 1º
concurso público para o provimento de
cargos do quadro permanente de pessoal
desta Corte.

Inauguração do anexo do edifício sede
deste Regional em 9 de fevereiro de,
1998.

1994 1996 1996 1998
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Goiás em Zonas Eleitorais, em decorrência de nova Lei de

Organização Judiciária do Estado.

09/07/1976 a 08/07/1977 - Desembargador

Leôncio Pinheiro Lemos

Composição Plenária: Desembargadores Leôncio Pinheiro

Lemos, Presidente e Geraldo Crispim Borges, Vice-

Presidente; José de Jesus Filho, Juarez Távora de Siqueira,

Odilon Leal Corrêa, Getúlio Vargas de Castro e Darci

Martins Coelho, Procurador Regional Eleitoral (Livro de

Termo de Posse de 1974 a 1983).

1976 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 15 de novembro e 20 de dezembro.

0 /0 /1977 a 02/08/19782 8 e 03/08/1978 a 20/04/1979

- Desembargador Geraldo Crispim Borges

Composição Plenária Desembargadores Geraldo Crispim:

Borges, Presidente e Celso Fleury, Vice-Presidente;

Adhemar Ferreira Maciel, Juarez Távora, Odilon Leal

Corrêa, Getúlio Vargas de Castro, Paulo Torminn eBorges

Darci Martins Coelho, Procurador Regional Eleitoral

(Livro de Termo de Posse de 1974 a 1983).

+ Em 1978, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais apresentou ao TSE projeto pioneiro para a

informatização do processo eleitoral (fonte: /TSE).intranet

23/08/1979 a 23/08/1980 Desembargador

Sebastião de Souza

Composição Plenária: Desembargadores Sebastião de

Souza, Presidente e Arinan de Loyola Fleury, Vice-

Presidente; Paulo Torminn Borges, Walfrido de Campos

Maia, Emmanoel Augusto Perillo, João Alves da Costa,

José de Jesus Filho e Nelson Gomes da Silva, Procurador

Regional Eleitoral (ata da sessão extraordinária, aos 3 de

janeiro de 1980).

1978 Eleição indireta para Presidente e Vice-

Presidente da República realizada pelo Colégio Eleitoral,

no Congresso Nacional, na forma do art. 13 do ecreto- eiD L

n.º 1.539, de 14 de abril de 1977, em 15 de outubro.

+ Eleição indireta para Governador, realizada pelo

Colégio Eleitoral (composto de membros da respectiva

Assembléia Legislativa e de delegados das Câmaras

Municipais do respectivo Estado), na forma do art. 1º,

caput e parágrafo único, e do art. 2º do Decreto-Lei n.º

1.540, de 14 de abril de 1977, em 15 de setembro.

+ Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Eleição direta para Presidente e Vice-
Presidente da República, Deputado
Federal e Senador, Governador,
Deputado Estadual, Distrital e de
Território, em 04 de outubro (1º turno) e 25
de novembro (2º turno), pelo sistema
proporcional e o princípio majoritário,
conforme a CF/88. Esta eleição foi
informatizada nos seguintes municípios:
Anápolis 165.540; Aparecida de,

Goiânia 129.052; Formosa 44.360;, ,
Goiânia 654.160; Itumbiara 59.510;, ,
Jataí 46.271; Luziânia 56.359; Rio, ,
Verde 64.868 ., eleitores

Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores 1º de outubro (1º turno) e
29 de outubro (2º turno). A partir desse
ano a urna eletrônica passou a ser
utilizada em todos municípios do Brasil.

Eleição direta para Presidente e Vice-
Presidente da República, Deputado
Federal e Senador, Governador,
Deputado Estadual, Distrital e de
Território, em 06 de outubro (1º turno) e 27
de outubro (2º turno), pelo sistema
proporcional e o princípio majoritário,
conforme a CF/88.

1998 1998 2000 2002
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Deputado Estadual e Distrital de Território, em 15 de

novembro.

26/08/1980 a 21/08/1981 - Desembargador Arinan

de Loyola Fleury

Composição Plenária: Desembargadores Arinan de Loyola

Fleury, Presidente e Sebastião de Souza, Vice-Presidente;

Walfrido de Campos Maia, Emmanoel Augusto Perillo,

João Alves da Costa, Darci Martins Coelho e Nelson

Gomes da Silva, Procurador Regional Eleitoral (ata da

primeira sessão, em 3 de janeiro de 1981; das atas

existentes só foi localizada a composição com 6 juízes-

membros).

1981 O então presidente do Tribunal Superior

Eleitoral, ministro Moreira Alves, encaminhou ao

presidente João Baptista Figueiredo anteprojeto que

dispunha sobre a utilização de processamento eletrônico de

dados nos serviços eleitorais (fonte: /TSE).intranet

03/09/1981 a 03/09/1982 - Desembargador João

Canedo Machado

Composição Plenária: Desembargadores João Canedo

Machado, Presidente e Messias de Souza Costa, Vice-

Presidente; Darci Martins Coêlho, Elísio de Assis Costa;

Paulo Torminn Borges, Francisco Rodrigues de Souza,

Jairo Domingos Ramos Jubé e Nelson Gomes da Silva,

Procurador Regional Eleitoral (ata da quinta sessão, em 27

de maio de 1982).

1982 Lei n.º 6.996/82 dispôs sobre a utilização doA

processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais

(fonte: /TSE).intranet

03/09/1982 a 01/09/1983 - Desembargador

Messias de Souza Costa

Composição Plenária: Desembargadores Messias de Souza

Costa, Presidente e João Canedo Machado, Vice-

Presidente; Darci Martins Coêlho, Paulo Torminn Borges,

Francisco Rodrigues de Souza, Elísio de Assis Costa, Jairo

Domingos Ramos Jubé e Nelson Gomes da Silva,

Procurador Regional Eleitoral (Resolução-TRE n.º 05, de

27/09/1982).

+ Despacho n.º 1.096, de 18 de outubro de 1982, do

Senhor Governador do Estado, Ary Ribeiro Valadão, nos

termos da Lei n.º 8.915, de 13 de outubro de 1980,

determinou o tombamento de bens imóveis, dentre eles, o

conjunto arquitetônico da Praça Cívica, onde se encontra a

sede deste Regional, e demais bens de valor histórico, nesta

capital.

Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores 3 de outubro (1º turno) e 31
de outubro (2º turno).

Realização de concurso público para
provimento de cargos e funções nos
quadros dos Tribunais Regionais
Eleitorais, destinados às Zonas Eleitorais,
criados pela Lei n.º 10.842, de 20 de
fevereiro de 2004 e regulamentado, s

pelas resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral n.º 21.832, de 22 de junho de
2004, 21.899, de 19 de agosto de 2004 e
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás n.º 66, de 23 de setembro de
2004.

Referendo em 23 de outubro, instituído
pela Lei n.º 10.826, art. 35, § 1º e
autorizado pelo Decreto Legislativo n.º
780, de 07 de julho de 2005, para a
manifestação do eleitorado sobre a
manutenção ou rejeição da proibição da
comercialização de armas de fogo e
munição em todo território nacional.

2004 2004 2005
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+ Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual, Distrital de Território,

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, em 15 de novembro.

02/09/1983 a 02/09/1984 - Desembargador

Fenelon Teodoro Reis

Composição Plenária: Desembargadores Fenelon Teodoro

Reis, Presidente e Mauro Campos, Vice-Presidente; Jairo

Domingos Ramos Jubé, Jalles Ferreira da Costa, José de

Jesus Filho, Elísio de Assis Costa, Mário do Vale Monteiro

e Celso Roberto da Cunha Lima, Procurador Regional

Eleitoral (Livro de Jeton no período acima indicado)

.

Resolução/TSE n.º 11.686, de 14 de junho de 1983,

aprovou e homologou a criação da 126ª ZE e 127ª ZE,

ambas, em Goiânia.

1984 Edição da Lei nº. 7.191, de 4 de junho de 1984,

que alterou os art. 16 e 25 do Código Eleitoral, Lei nº.

4.737/65, atinente à composição do TSE e dos Regionais.

Quanto a estes, tiveram a composição modificada, nos

termos a seguir: 2 desembargadores do Tribunal de Justiça;

2 juízes de direito, escolhidos pelo TJ; 1 juiz federal,

escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos; e 2 nomeados

pelo Presidente da República, dentre 6 indicados pelo TJ.

03/09/1984 a 02/09/1985 - Desembargador Mauro

Campos

Composição Plenária: Desembargadores Mauro Campos,

Presidente e Fenelon Teodoro Reis, Vice-Presidente; José

de Jesus Filho, Jalles Ferreira da Costa, Elcy Santos de

Melo, Mário do Vale Monteiro, José Augusto Pereira Zeka

1937 11.06.1945 a 21.11.1945 22.11.1945 a 03.10.1950 04.10.1950 a 04.10.1954

Des. Antônio Perilo

Des  Dário Délio Cardoso. Des. José Campos Des. Clóvis Roberto Esselin

Despacho de tombamento do prédio do TRE/GO
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e Nelson Gomes da Silva, Procurador Regional Eleitoral

(Livro de Jeton no período acima indicado).

1985 Eleição indireta para Presidente e Vice-

Presidente da República, em 15 de janeiro, realizada pelo

Colégio Eleitoral no Congresso Nacional, na forma da Lei

Complementar n.º 47, de 22 de outubro de 1984.

05/09/1985 a 05/09/1986 Desembargador Ulderico

Geraldo Rodrigues

Composição Plenária: Desembargadores Ulderico Geraldo

Rodrigues, Presidente e Homero Sabino de Freitas, Vice-

Presidente; Darci Martins Coelho, Elcy Santos de Melo,

Mário do Vale Monteiro Batista, Felicíssimo José de Sena,

José Augusto Pereira Zeka e Wagner Natal Batista,

Procurador Regional Eleitoral (Livro de Jeton no período

acima indicado).

+ Aprovação da Lei n.º 7.444, de 20 de dezembro de

1985, que dispõe sobre a implantação do processamento

eletrônico de dados no alistamento eleitoral e a revisão do

eleitorado, e a conseqüente criação do Banco de Dados da

Justiça Eleitoral, denominado Cadastro Nacional de

Eleitores.

+ Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 15 de novembro.

Resolução/TSE n.º 12.492, de 12 de dezembro de

1985, aprovou e homologou a criação da 129ª ZE, Guaraí.

Resolução/TSE n.º 12.491, de 12 de dezembro de

1985, aprovou e homologou a criação da 128ª ZE,Acreúna.

11/09/1986 a 03/09/1987 - Desembargador Homero

Sabino de Freitas

Composição Plenária Desembargadores Homero Sabino:

de Freitas, Presidente e Lafaiete de Freitas, Vice-

Presidente; Darci Martins Coêlho, José Augusto Pereira

Zeka, Gonçalo Teixeira e Silva, Felicíssimo José de Sena e

Wagner Natal Batista, Procurador Regional Eleitoral

(Resolução/TRE n.º 01, de 05/03/1987).

Resolução/TSE n.º 13.596, de 17 de março de 1987,

aprovou e homologou a criação da 133ª ZE, 134ª ZE, 135ª

ZE e 136ª ZE, todas em Goiânia.

1986 Instituição da data de 18 de maio de 1986 como

o “Dia Nacional do Recadastramento Eleitoral”, nos

termos da Resolução/TSE n.º 12.547, de 28 de fevereiro de

1986. ecadastramento de 69,3 milhões de eleitores emR

todo o Brasil, a quem foram conferidos novos títulos

eleitorais, com número único nacional (fonte:

06.10.1958 a 06.10.1960

21.10.1960 a 21.10.1962

05.10.1954 a 04.10.1958 22.10.1962 a 03.06.1964 26.06.1964 a 10.10.1966

Des. Alceu Galvão de Velasco Des. Jorge de Morais Jardim Des. Frederico Medeiros Des. Geraldo Bonfim de Freitas
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intranet/TSE).

+ Eleição direta, em 15 de novembro, para Deputado

Federal, Senador, Governador, Deputado Estadual,

Distrital de Território.

Resolução/TSE n.º 13.287, de 3 de novembro de 1986,

aprovou e homologou a criação da 132ª ZE, Aparecida de

Goiânia.

Resolução/TSE n.º 13.203, de 14 de outubro de 1986,

aprovou e homologou a criação da 130ª ZE, Minaçu.

15/09/1987 a 15/08/1988 - Desembargador

Lafaiete Silveira

Composição Plenária: Desembargadores Lafaiete Silveira,

Presidente e Henrique de Sá, Vice-Presidente; Gonçalo

Teixeira e Silva, Felicíssimo José de Sena, Remo Palazzo,

Orlanda Luíza de Lima Ferreira, Francisco Guedes de

Amorim e Wagner Natal Batista, Procurador Regional

Eleitoral (Resolução/TRE n.º 14, de 30/12/1987).

Resolução/TSE n.º 13.832, de 22 de setembro de 1987,

aprovou e homologou a criação da 141ª ZE,Anápolis.

15/09/1988 a 08/09/1989 - Desembargador

Joaquim Henrique de Sá

Composição Plenária: Desembargadores Joaquim

Henrique de Sá, Presidente e Lafaiete Silveira, Vice-

Presidente; José Pereira de Souza Reis, Orlanda Luí a dez

Lima Ferreira, Luiz Francisco Guedes Amorim, Noé

Gonçalves da Costa, Wagner Natal Batista, Procurador

Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 09/88, de

30/11/88).

+ A Assembléia Nacional Constituinte promulgou a

Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988; o Ato das

Disposições Transitórias, no seu art. 13, criou o Estado do

Tocantins, pelo desmembramento do Estado de Goiás. Sob

a presidência do Presidente Tribunal Regional Eleitoraldo

de Goiás foi instalada a Assembléia Estadual Constituinte,

e empossados, na mesma data, o Governador e o Vice-

Governador eleitos, nos termos do § 5º, do art.

mencionado.

+ Separação dos Cadastros Eleitorais dos Estados de

Goiás e Tocantins, sob a administração do primeiro, e a

execução das atividades a cargo da empresa prestadora de

serviços de processamento de dados, POLITEC LTDA.,

nos termos das Resoluções/TSE n.º 15.259, de 16 de maio e

22.11.1968 a 06.06.196918.10.1966 a 11.10.1968 17.06.1969 a 01.04.1971 17.06.1971 a 31.03.1973

Des. Everardo de Sousa Des. Jorge Salomão Des. Marcelo Caetano Des. Firmo Ferreira G. de Castro
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n.º 15.559, de 31 de agosto, ambas de 1989.

1988 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 15 de novembro.

1989 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 16 de abril, para os municípios criados até

15.07.1988.

12/09/1989 a 12/09/1990 - Desembargador Juarez

Távora deAzevedo Coutinho

Composição Plenária: Desembargadores Juarez Távora de

Azeredo Coutinho, Presidente e Pedro Soares Correia,

Vice-Presidente; Geraldo Gonçalves da Costa, José Pereira

de Souza Reis, João Vieira Fagundes, Noé Gonçalves

Ferreira e Celso Roberto da Cunha Lima, Procurador

Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 11 de 21 de,

dezembro 1989).de

+ Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da

República, em 15 de novembro (1º turno) e 17 de dezembro

(2º turno).

+ Nesta eleição foi possível a totalização eletrônica dos

resultados das eleições nos estados de Alagoas, Mato

Grosso, Paraíba, Piauí e Rondônia.

12/09/1990 a 12/09/1991 - Desembargador Pedro

Soares Correia

Composição Plenária: Desembargadores Pedro Soares

Correia, Presidente e João da Silva Moreira, Vice-

Presidente; Arivaldo da Silva Chaves, Ronaldo Cardoso de

Mello, João Batista Gomes Moreira, Aloysio Athaídes de

Fila nos cartórios de Goiânia  Jornal O Popular, de .1 .19, 14 1 89

Pesquisa Eleitoral, 14 1 89Jornal O Popular, de .1 .19

10.07.1974 a 03.07.197509.07.1973 a 09.07.1974 08.07.1975 a 08.07.1976 09.07.1976 a 08.07.1977

Des. Antônio Diurivê Ramos Jubé Des. Fausto Xavier de Rezende Des. Paulo Amorim Des. Leôncio Pinheiro Lemos
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Sousa, Duílio Martins de Araújo e Celso Roberto da Cunha

Lima, Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º

20, de 2 de julho de 1991).

1990 Eleição direta para Deputado Federal, Senador,

Governador, Deputado Estadual, Distrital e Território, em

3 de outubro e 25 de novembro, 1º e 2º turno.

19/09/1991 a 27/08/1992 - Desembargador João da

Silva Moreira

Composição Plenária: Desembargadores João da Silva

Moreira, Presidente e Byron Seabra Guimarães, Vice-

Presidente; Arivaldo da Silva Chaves, Ronaldo Cardoso de

Mello, João Batista Gomes Moreira, Aloysio Athaídes de

Sousa, Duílio Martins de Araújo e Celso Roberto da Cunha

Lima, Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º

21, de 27 de fevereiro de 1992).

1991 Criação da 144ª Zona Eleitoral, município de

Anápolis, na sessão de julgamento do Tribunal Superior

Eleitoral, em 13 de agosto de 1991.

+ Informatização do TRE de Minas Gerais.

1992 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 3 de outubro (1º turno) e 15 de novembro

(2º turno) Totalização eletrônica dos resultados das.

eleições municipais em 1800 municípios.

17/09/1992 a 17/09/1993 - Desembargador Byron

Seabra Fagundes

Composição Plenária: Desembargadores Byron Seabra

Guimarães, Presidente e Charife Oscar Abrão, Vice-

Presidente; Felipe Batista Cordeiro, Geraldo Salvador de

Moura, Gilson Barbosa dos Santos, Ronaldo Cardoso de

Mello e Francisco Moreira Camarço, Procurador Regional

Eleitoral (Resolução/TRE n.º 1, de 19 de agosto de 1993).

1993 Plebiscito em 21 de abril, instituído pela

Constituição Federal de 1988, Ato das Disposições Finais

Transitórias, art. 2º, com data prevista para 7 de setembro.

Posteriormente, alterada para 21 de abril pela Emenda

Constitucional n.º 2, artigo único, , de 25 de agosto decaput

1992, para a escolha entre a forma (república ou monarquia

constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou

parlamentarismo).

+ Apuração eletrônica do plebiscito em todos os

municípios brasileiros.

+ Inclusão no Plano Plurianual do Tribunal Superior

Eleitoral de recursos para a construção do anexo ao edifício

23.08.1979 a 23.08.198002.08.1977 a 02.08.1978

03.08.1978 a 20.04.1979

26.08.1980 a 21.08.1981 03.09.1981 a 03.09.1982

Des. Geraldo Crispim Borges Des. Sebastião de Souza Des. Arinan de Loyola Fleury Des. João Canedo Machado
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sede , prevista para 1994.

28/09/1993 a 18/09/1994 - Desembargador Charife

OscarAbrão

Composição Plenária: Desembargadores Charife Oscar

Abrão, Presidente e Sebastião de Oliveira Castro Filho,

Vice-Presidente; Duílio Martins de Araújo, Felipe Batista

Cordeiro, Geraldo Salvador de Moura, Ronaldo Cardoso

de Mello, Gilson Barbosa dos Santos e Osmar José da

Silva, Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º

3, de 25 de abril de 1994).

19/09/1994 a 15/02/1996 - Desembargador

Sebastião de Oliveira Castro Filho

Composição Plenária: Desembargadores Sebastião de

Oliveira Castro Filho, Presidente e Jalles Ferreira da Costa,

Vice-Presidente; Duílio Martins deAraújo, Carlos Hipólito

Escher, Geraldo Salvador de Moura, Lindoval Marques de

Brito e Osmar José da Silva, Procurador Regional Eleitoral

(Resolução/TRE n.º 16, de 6 de novembro de 1995).

+ Liberação dos recursos para a construção do anexo do

edifício sede do TRE/GO.

1994 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente

da República, Deputado Federal, Senador, Governador,

Deputado Estadual, Distrital de Território, em 3 de outubro

(1º turno) e 15 de novembro (2º turno) Totalização de votos.

inteiramente informatizada.

16/02/1996 a 16/02/1997 - Desembargador Jalles

Ferreira da Costa

Composição Plenária: Desembargadores Jalles Ferreira da

Costa, Presidente e Antônio Nery da Silva, Vice-

Presidente; Lindoval Marques de Brito, Geraldo Salvador

de Moura, Geraldo Deusimar de Alencar, Kleber do

Espírito Santo, Paulo Maria Teles e Renato Bril de Goés,

Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 05, de

17 de dezembro de 1996).

+ Em 26 de agosto de 1996, foi realizada licitação para a

construção do anexo do edifício sede do TRE/GO.

1996 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, em 3 de outubro (1º turno) e 15 de novembro

(2º turno).

+ A Justiça Eleitoral nesta eleição deu início ao processo

de informatização do voto. Usaram “máquina de votar”

cerca de 33 milhões de eleitores.

+ Neste ano, no Estado de Goiás, assim como no Brasil,

02.09.1983 a 02.09.198403.09.1982 a 01.09.1983 03.09.1984 a 02.09.1985 05.09.1985 a 05.09.1986

Des. Messias de Souza Costa Des. Fenelon Teodoro Reis Des. Mauro Campos Des. Ulderico Geraldo Rodrigues
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segundo os critérios estabelecidos, utilizaram urna

eletr nica apenas os municípios com mais de 200 milô

eleitores. Goiânia totalizou 593.366 votos.

16/02/1997 a 11/02/1998 - Desembargador Antônio

Nery da Silva

Composição Plenária: Desembargadores Antonio Nery da

Silva, Presidente e Jamil Pereira de Macedo, Vice-

Presidente; Marluce Gomes de Sá, Geraldo Deusimar

Alencar, Agnaldo Denisart Soares, Kleber do Espírito

Santo, Sílvio Mesquita, e Renato Brill de Góes, Procurador

Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 12, de 23 de

novembro de 1997).

+ Concurso Público - Realização do 1º concurso público

para o provimento de cargos do quadro permanente de

pessoal desta Corte, nos termos da Constituição Federal em

vigor.

+ Construção do anexo do edifício sede deste Regional e

inaugura em 9 de fevereiro de 1998.ção

+ Início da restauração externa do edifício histórico do

TRE/GO.

1997 Criação das Zonas Eleitorais de n mero 126,ú s

146 e 147 em Goiânia, em 10 de abril, 13 de maio e 3 de

dezembro de 1997, respectivamente.

16/02/1998 a 11/02/1999 - Desembargador Jamil

Pereira de Macedo

Composição Plenária: Desembargadores Jamil Pereira de

Macedo, Presidente e Gercino CarlosAlves da Costa, Vice-

Presidente; Geraldo Deusimar Alencar, Agnaldo Denizart

Soares, Sílvio Mesquita, Kleber do Espírito Santo e Renato

Brill de Góes, Procurador Regional Eleitoral

(Resolução/TRE n.º 19, de 5 de março de 1998).

1998 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente

da República, Deputado Federal e Senador, Governador,

Deputado Estadual, Distrital e de Território, em 04 de

outubro (1º turno) e 25 de novembro (2º turno), pelo

sistema proporcional e o princípio majoritário, conforme a

CF/88. Esta eleição foi informatizada nos seguintes

municípios: Anápolis 165.540; Aparecida de Goiânia, ,

129.052; Formosa 44.360; Goiânia 654.160; Itumbiara, , ,

59.510; Jataí 46.271; Luziânia 56.359; Rio Verde 64.868, , ,

eleitores. No processo de ampliação da votação eletrônica

o critério contemplou todos os municípios com mais de

40.500 eleitores.

+ Conclusão da restauração externa do edifício histórico

15.09.1987 a 15.08.198811.09.1986 a 03.09.1987 15.09.1988 a 08.09.1989 12.09.1989 a 12.09.1990

Des. Homero Sabino de Freitas Des. Lafaiete Silveira Des. Joaquim Henrique de Sá Des. Juarez Távora de A. Coutinho
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do TRE/GO.

Início da reforma interna do edifício histórico deste

Regional.

11/02/1999 a 16/02/2000 Des. Gercino Carlos-

Alves da Costa

Composição Plenária: Desembargadores Gercino Carlos

Alves da Costa, Presidente e Noé Gonçalves Ferreira, Vice-

Presidente; Maria Maura Martins Moraes Tayer, Huygens

Bandeira de Mello, Alfredo Abinagem, Sílvio Mesquita,

Kleber do Espírito Santo e Fábio George Cruz da Nóbrega,

Procurador Regional Eleitoral (ata da trigésima sexta

sessão 30 de junho de 1999)., de

16/02/2000 a 16/02/2001 - Desembargador Noé

Gonçalves Ferreira

Composição Plenária: Desembargadores Noé Gonçalves

Ferreira, Presidente e Gonçalo Teixeira e Silva, Vice-

Presidente; Maria Maura Martins Moraes Tayer, Huygens

Bandeira de Mello, Marília Jugmann, Sílvio Mesquita,

Antônio Heli de Oliveira e Fábio George Cruz da Nóbrega,

Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 31, de

13 de julho de 2000).

2000 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores em 1º de outubro (1º turno) e 29 de outubro (2º

turno).

+ ,A partir desse ano a urna eletrônica passou a ser

utilizada em todos os municípios do Brasil.

16/02/2001 a 18/02/2002 - Desembargador

Arivaldo da Silva Chaves

Composição Plenária: DesembargadoresArivaldo da Silva

Chaves, Presidente e Roldão Oliveira de Carvalho, Vice-

Presidente;Abel Cardoso Moraes, Benedito do Prado, João

Waldeck Félix de Souza, Sílvio Mesquita, Maria Thereza

Pacheco Alencastro Veiga e Divino Donizette da Silva,

Procurador Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 36, de

15 de janeiro de 2002).

2001 Criação da 119ª Zona Eleitoral em Aparecida de

Goiânia, em 26 de junho; da 4ª Zona Eleitoral em Novo

Gama e 33ª Zona Eleitoral, em Valparaíso, todas, em 18da

de dezembro de 2001.

+ Construção dos Cartórios Eleitorais de: 1) Aparecida

de Goiânia, sede das Zonas 119, 132 e 145; 2) Luziânia,

sede da Zona 19; e 3) Rio Verde, sede das Zonas 30 e 140,

19.09.1991 a 27.08.199212.09.1990 a 12.09.1991 17.09.1992 a 17.09.1993 28.09.1993 a 18.09.1994

Des. Pedro Soares Correia Des. João da Silva Moreira Des. Byron Seabra Fagundes Des. Charife Oscar Abrão
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todos com áreas de 806,005 m².

18/02/2002 a 23/05/2003 - Des. Roldão Oliveira de

Carvalho

Composição Plenária: Desembargadores Roldão Oliveira

de Carvalho, Presidente e Arivaldo da Silva Chaves, Vice-

Presidente; Ionilda Maria Carneiro Pires, Alan Sebastião

de Sena Conceição, Avelirdes Almeida Pinho de Lemos,

Maria Thereza Pacheco Alencastro Veiga, Viviane

Zacharias do Amaral Curi e Divino Donizette da Silva,

Procurador Regional Eleitoral (certidão de julgamento, aos

11 de dezembro de 2002).

2002 Eleição direta para Presidente e Vice-Presidente

da República, Deputado Federal e Senador, Governador,

Deputado Estadual, Distrital e de Território, em 06 de

outubro (1º turno) e 27 de outubro (2º turno), pelo sistema

proporcional e o princípio majoritário, conforme a CF/88.

+ Construção dos Cartórios Eleitorais de : 1) Palmeiras

de Goiás, sede da 20ª Zona, com área de 518,075 m²; 2)

Início da construção dos Cartórios Eleitorais de Itumbiara,

sede da 16ª e 138ª Zonas e Jataí, sede da 18ª Zona, ambos

com área de 806,055 m²; São Domingos, sede da 47ª Zona,

com área de 518,075 m²; eAnápolis, sede da 3ª, 137ª, 141ª e

144ª Zonas, com área de 1.030,05 m².

23/05/2003 a 21/05/2004 - Desembargador Paulo

Maria TelesAntunes

Composição Plenária: Desembargadores Paulo Maria

Teles, Presidente e José Lenar de Melo Bandeira, Vice-

Presidente; Maria Divina Vitória, Carmecy Rosa Maria

Alves de Oliveira, Amélia Netto Martins de Araújo,

Antônio Heli de Oliveira, Maria Thereza Pacheco

Alencastro Veiga e Hélio Telho Corrêa Filho, Procurador

Regional Eleitoral (Resolução/TRE n.º 61, de 2 de junho de

2004).

2003 Criação da 40ª Zona Eleitoral de Senador

Canedo, em 11 de dezembro.

21/05/2004 a 20/05/2005 - Desembargador José

Lenar de Melo Bandeira

Composição Plenária: Desembargadores José Lenar de

Melo Bandeira, Presidente e Paulo Maria Teles Antunes,

Vice-Presidente; Maria Divina Vitória, Carmecy Rosa

Maria Alves de Oliveira, Amélia Netto Martins de Araújo,

Antônio Heli de Oliveira, Eládio Augusto Amorim

Mesquita, Hélio Têlho Corrêa Filho, Procurador Regional

Eleitoral (Resolução/TRE n.º 63, de junho de 2004).

16.02.1996 a 16.02.199719.09.1994 a 15.02.1996 16.02.1997 a 11.02.1998 16.02.1998 a 11.02.1999

Des. Sebastião de Oliveira C. Filho Des. Jalles Ferreira da Costa Des. Antônio Nery da Silva Des. Jamil Pereira de Macedo
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2004 Eleição direta para Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores em 3 de outubro (1º turno) e 31 de outubro (2º

turno).

+ Realização de concurso público para provimento de

cargos e funções nos quadros dos Tribunais Regionais

Eleitorais, destinados às Zonas Eleitorais, criados pela Lei

n.º 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, e regulamentados

pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n.º 21.832,

de 22 de junho de 2004, 21.899, de 19 de agosto de 2004 e

Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás n.º 66,

de 23 de setembro de 2004.

+ Conclusão da obra do Cartório Eleitoral, com

sede em Anápolis, da 3ª, 137ª, 141ª e 144ª Zonas

Eleitorais, com área de 1.030,05 m².

20/05/2005 Desembargador Elcy dos(posse)

Santos Melo

Composição Plenária: Desembargadores Elcy dos

Santos de Melo, Presidente e Felipe Batista Cordeiro,

Vice-Presidente; , CarmecyUrbano Leal Berquo Neto

Rosa Maria Alves de Oliveira, Amélia Netto Martins

de Araújo Marco Antônio Caldas, Eládio Augusto,

Amorim Mesquita e Hélio Têlho Corrêa Filho,

Procurador Regional Eleitoral.

+ Referendo em 23 de outubro, instituído pela Lei

n.º 10.826, art. 35, § 1º e autorizado pelo Decreto

Legislativo n.º 780, de 07 de julho de 2005, para a

manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou

rejeição da proibição da comercialização de armas de

fogo e munição em todo território nacional.

+ Construção dos Cartórios Eleitorais das Zonas 12

e 27, com sede em Goiás e Pires do Rio,

respectivamente, ambos, com área de 518,075 m².

+ Atualmente, o Tribunal conta com 129 Zonas

Eleitorais em todo o Estado, dentre estas, 10 (dez)

estão na capital. Atinente a recursos humanos, o

quadro permanente de pessoal computa 419

servidores, sendo 171 no cargo de analista e 248

técnicos judiciários, distribuídos entre Secretarias do

TRE/GO, e Zonas Eleitorais. (Fonte: Secretaria de

16.02.2000 a 16.02.200111.02.1999 a 16.02.2000 16.02.2001 a 18.02.2002 18.02.2002 a 23.05.2003

Des. Gercino Carlos Alves da Costa Des. Noé Gonçalves Ferreira Des. Arivaldo da Silva Chaves Des. Roldão Oliveira de Carvalho
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21.05.2004 a 20.05.200523.05.2003 a 21.05.2004 20.05.2005 (posse)

Des. Paulo Maria Teles Antunes Des. José Lenar de Melo Bandeira Des. Elcy dos Santos Melo

A partir a aprovação da Lei nº 7.444, de 20 de

dezembro de 1985, que dispõe sobre a implantação

do processamento eletrônico de dados no

alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado, foi

criado o Banco de Dados da Justiça Eleitoral,

denominado “Cadastro Nacional de Eleitores”. A

Resolução/TSE nº 12.547, de 28 de fevereiro de

1986, instituiu a data de 18 de maio de 1986, como o

“Dia Nacional do Recadastramento Eleitoral”.

No ano de 1986, foram recadastrados 69,3

milhões de eleitores em todo o Brasil, a quem foram

conferidos novos títulos eleitorais, com número único

nacional.

Em Goiás, foram recadastrados 2.159.865

eleitores. Para tal tarefa a Justiça Eleitoral contou,

com o apoio da Prefeitura de Goiânia e do Governo

do Estado de Goiás que colocaram à disposição da,

Justiça Eleitoral recursos humanos e financeiros,

materiais e equipamentos para viabilizar o

recadastramento dos eleitores de todo o Estado.

Cadastro Nacional de Eleitores
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Evolução do eleitorado em Goiás

1986: 2.159.865 1988: 2.493.376 1989: 2.199.965 1990: 2.244.631 1992: 2.515.083

1994: 2.622.097 1996: 2.758.422 1998: 2.948.932 2000: 3.154.841 2002: 3.365.848

2003: 3.446.338 2004: 3.610.635 2005: 3.620.968

Fonte: /TRE-GOIntranet
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Depoimento

Há 70 anos, a mulher brasileira

garantia o seu direito ao voto

como eleitora. O Código Eleitoral

Brasileiro que concedeu esse

dire to foi assinado em 24 dei

fevereiro de 1932. Diga-se, o

Brasil tornou-se, desde então, o

4º País em todo o undo am

assegurar por lei o voto feminino.

Em etapas, foi dado esse direito

à mulher, cuja luta remonta ao

século XIX. 1) Em 1891, um grupo

de mulheres obteve do Governo

do Rio Grande do Norte o direito

de participar de uma eleição,

porém, essa conquista foi

anulada pela Comissão de

Poderes do Senado. 2) Em 1932,

o Código Eleitoral Provisório

garantiu o direito de voto às

mulheres casadas. 3) Em 1933,

foi eleita a 1ª deputada do Brasil,

Carlota Pereira Queiroz e, em

1934, a Assembléia Nacional

Constituinte alargava esse direito,

tornando mais amplo o voto

feminino. 4) O direito de votar foi

uma causa específica que

mobilizou mulheres de todas as

classes, e isto se verificou nos

Estados Unidos e na Inglaterra,

por 7 décadas. No Brasil

estendeu-se por 40 anos, a se

contar da Constituinte de 1891. A

luta das mulheres pelo voto é

considerada um dos maiores

movimentos de massa do século

XX, pois mobilizou até 2.000.000

de mulheres.

Hoje, mulheres e homens

r e c o n h e c e m q u e a q u e l e

m o v i m e n t o f o i t r a ç a d o ,

corajosamente, à concretização

d a D e m o c r a c i a . O m a i s

importante é que a mulher

conquistou não só o direito de

votar, mas também, o de ser

votada.

No Rio de Janeiro, em 1910,

Deolinda Dalta fundou o Partido

Republicano Feminino para ativar

a questão do voto feminino que se

esfriara e não estava mais em

pauta, desde 1891.

Em 1919, a pioneira das causas

femininas, Bertha Luz, levou

adiante a luta pelo sufrágio

feminino. Usou o dístico “A

Federação Brasi le i ra pelo

Progresso Feminino”, nome que,

depois, foi adotado pela “Liga”,

fundada por ela. Foi uma pressão

sobre o Congresso para mobilizar

a opinião pública.

Assim, o direito do voto foi

alcançado pouco a pouco, em

alguns Estados do Brasil. Quando

em 1932, Getú l io Vargas

promulgou um ecreto- eiD L

Ana Braga

Advogada, membro fundador da U.D.N. (1945),

primeira vereadora de Goiânia (1947), pela U.D.N.,

deputada (1960).
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conferindo o direito de voto às

mulheres, este já era exercido em

dez Estados do país.

No Rio Grande do Norte,

quando era governador Bezerra

de Medeiros, sancionou-se uma

le i , em cará te r p ione i ro ,

concedendo à mulher o direito de

votar e ser votada. O Deputado

Federal Juvenal Lamartine travou

o seguinte diálogo:

“ Se no Brasil não há voto

feminino, como haverá esse

voto no Rio Grande do Norte?

“ É perfei tamente legal ,

constitucional. A Constituição

fala, apenas, em cidadãos, não

distinguindo se homem ou

mulher. Então, por que o homem

vota e a mulher não?”

Assim, a pedido dele, o

Deputado Adauto, da Câmara do

Rio Grande do Norte, apresentou

um projeto a favor e determinou o

voto feminino. Lei nº 660, de 25 de

outubro de 1927, no art. 77,

dispôs: “No Rio Grande do Norte

poderão votar e ser votado, sem

distinção de sexo, todos os

cidadãos que reunirem condições

exigidas por esta lei.”

E, em conseqüência, ainda, em

1927, Celina Guimarães Viana,

em Mossoró e Júlia Barbosa, em,

Natal, ambas no RN, entraram

para a história como as primeiras

eleitoras do Brasil. As eleições se

procederam em setembro de

1928. Então, Alzira Soriano, que

era do Conselho de Vereadores,

passou a intendente - prefeita. Em

1935, Maria do Céu Fernandes foi

eleita à Assembléia Legislativa

daquele Estado.

Alzira Soriano, do RN, mulher

forte e decidida, teve a primazia

de se tornar a primeira mulher no

Brasil a exercer um cargo na

Administração Municipal.

Em Goiás, Benedita Chaves

Vila Real foi a primeira eleitora e a

segunda, no Brasil. Viveu de 1969

a 1975, aqui em Goiânia, quando

foi muito visitada pela ocasião do

Dia Internacional da Mulher, em

1975.

Queda de Vargas e

redemocratização do País

Com a redemocratização do

país, iniciou-se em Goiás, como

em todo o Brasil, um movimento

pelas eleições. Então, depois de

várias lutas, numa campanha

memorável, em que até mortes se

deram pelo calor dos debates e

comícios, foram elei tos e

empossados Eurico Gaspar,

Dutra para Presidente da,

República e, para Governador de

Goiás, o jovem engenheiro

Jerônimo Coimbra Bueno. Em 21

de novembro de 1947, foram

empossados o primeiro Prefeito

eleito para Goiânia, Dr. Eurico

Diploma - Vereadora

Depoimento: Ana Braga
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Viana e, entre os vereadores

eleitos à Câmara Municipal de

Goiânia, as vereadoras Julieta

Fleury eAna Braga.

A luta da mulher na história

A quem nos perguntar sobre os

obstáculos que a mulher goiana

venceu para inserir-se na política,

responderemos:

Venceu o receio pessoal. O

medo das críticas de uma

sociedade que não via com bons

olhos a mulher “enfrentando

reuniões, comícios e debates”,

nos jornais e nos tribunais.Apesar

de que, em Goiás, desde os

tempos da província, a mulher ter

se destacado como inteligente,

participativa e opinativa, mesmo

nos idos de 40, era uma atuação

realizada mediante o esposo ou

famil iares mascul inos que

sempre as ouv iam. Mas,

explicitamente, a mulher se

reservava ao silogeu doméstico.

Imperava acirrado “machismo”. E

tal fato, embora suavizado, ainda

perdura, pois é mínima, até os

dias atuais, a representação

femin ina nos legis la t ivos.

Rememorava-se, a inda, a

lembrança da cassação das

primeiras deputadas federais

eleitas e tolhidas no seu direito de

legislar, pelo Sr. Presidente

Vargas.

Sem embargos, diremos que,

em Goiás, a 1ª mulher a enfrentar

os comícios nas praças públicas,

as contendas políticas nos jornais

e as viagens por todas as regiões

do Estado, foi mesmoAna Braga.

Julieta Fleury não comparecia

aos comíc ios porque era

professora e atuante Diretora do

1º Grupo Escolar de Goiânia, o

Grupo Escolar Modelo. Tal

posição a coibia de, em reuniões,

optar por idéias em debates

políticos. Sendo de fina e

numerosa família e gozando do

prestígio total de seu partido

Partido Social Democrático/PSD -

se elegeu à 1ª Câmara de

Goiânia.

A 1ª deputada eleita para a 2ª

l e g i s l a t u r a , d e p o i s d a

redemocratização, Berenice

Art iaga, foi candidata por

imposição de seu Partido - PSD,

que, ferido pelo assassinato do

valente e nobre Deputado

Getulino Artiaga, esposo de

Berenice, solicitou-a e até

press ionou-a a ace i ta r a

candidatura antes defendida por

seu falecido esposo, assassinado

numa noite, após comício político.

“Berenice terá de ser eleita sem

sair de casa, é um compromisso

de nosso partido”. E de fato assim

se deu. Já na sua reeleição ao

mesmo cargo, participou das

Propaganda política de 1947

Depoimento: Ana Braga

37



marchas políticas e foi ativa frente

às reuniões partidárias. E como

d e p u t a d a d e s t a c o u - s e ,

valorosamente.

A deputada Almerinda Arantes,

dedicada ao magistério, sofrida

por perseguições políticas e

administrativas, exerceu seu

mandato de deputada na 2ª

legislatura, sendo colega da

d e p u t a d a B e r e n i c e n o

desempenho de seu 2ª mandato.

Almerinda, como já se disse, foi a

segunda eleitora de Goiás, que,

para conseguir seu tí tu lo

enfrentou inúmeras dificuldades

(vide sua biografia, de autoria de

Ana Braga).

A atuação política

Fui eleita deputada estadual,

empossada em 1958, juntamente

com Almerinda Arantes, que se

reelegeu para 2º mandato.o

A política era muito forte. A

Assembléia tinha seus atos

difundidos, diariamente, nas

rádios e os deputados pouco

produtivos eram muito criticados.

As deputadas Almerinda e Ana

Braga eram consideradas

corajosas e atuantes.

Participei como candidata a

vereadora, apenas no primeiro

pleito a vereança, em 1947. Não

mais voltei às lidas municipais.

Como candidata a deputada

participei do pleito de 1958.

P o r é m , d e s d e a

redemocratização - primeiro, por

ocasião da queda política de

Getúlio Vargas, até o último pleito

eleitoral, em Goiás, e quando da

eleição de 2003 - sempre

participei e mesmo não tendo,

mais me candidatado, continuei,

por ideal, acompanhando a

política e os fatos políticos de meu

país. Em Goiás, participei dos

pleitos para eleição do meua

segundo esposo, Dr. Trajano M.

Gontijo Filho, que foi prefeito por

três vezes.

Depois, ajudando meu filho,

Antônio P. Machado Gontijo,

eleito vice-prefeito de Porangatu.

Já não somos filiados a nenhum

partido. Mas, como brasileiros e

cidadãos de Goiás estamos a,

postos. Somos eleitores.

A mulher goiana

A mulher Goiana no cenário

nacional saiu do usual e do

comum em que vivia outrora.

Primeiramente, com as eleitas

Lúcia Vânia, Maria Valadão, e

Raquel Teixeira aos postos de

deputadas da Câmara Federal;

em seguida, Lúcia Vânia como

primeira senadora, com direito a
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dois mandatos, e Íris Araújo

Machado à suplência de senador.

Esta, em pleito passado, foi

candidata à vice-presidência da

república e, não eleita, fez-se, no

entanto, mais conhecida. É

notório, que a mulher goiana

empreendeu projetos e tarefas

em todas as frentes , pore

c o n s e q ü ê n c i a , a l c a n ç o u

relevância política nacional.

Aqui, há que se fazer justiça às

pioneiras, Senhora Lourdes

Stivallete Teixeira, já falecida,

que, ao lado de seu marido, o

Governador Mauro Borges, se fez

presente em todos os rincões do

Estado, deu sentido e um novo

rumo à vida de centenas de

jovens, profissionalizando-os e

dando-lhes oportunidades de

ingressarem no mercado de

trabalho.

A Senhora Maria Valadão, em

vários congressos nacionais e

internacionais a que compareceu,

fez brilhar o trabalho da mulher

goiana na área política e,

também, com as exposições de

seus projetos de atendimento e

assistência aos residentes nas

distantes paragens do Estado.

Assisti à 2ª Reunião Latino

A m e r i c a n a d e M u l h e r e s

Universitárias, no Rio de Janeiro,

em 1979, quando Maria Valadão

foi aplaudida de pé, por sua

conferência: “A mulher política,

em Goiás”. Defendemos também,

ali, “O valor da mulher na

realidade de nossos dias”.

A mulher, no poder político em

Goiás, nunca se descuidou de

suas funções . Ambros ina

Paraguassú Coimbra Bueno, no

governo de seu marido, Jerônimo

Coimbra Bueno, valorizou a

cultura goiana e cuidou da

instituição “Voluntárias de Goiás”,

que teve em Alda Ferreira, mulher

de José Feliciano Ferreira, ex-

Governador, um apoio total,

t r a n s f o r m a n d o - a n a

“Organização das Voluntárias”,

que há décadas é a instituição

através da qual as primeiras

damas do Estado executam seus

trabalhos de promoção e

assistência social.

Nos governos de Otávio Lage,

sua esposa, Senhora Marilda,

ampliou os programas de

encaminhamento às jovens

mães. Dª Iracema Caldas

Almeida viajou todo o Estado e

fundou centros de atendimento

aos carentes, "Abrigo dos

Velhos”, e deu cuidados especiais

à Colônia Santa Martha -

atendimento aos hansenianos.

Mas, por último, exaltemos o

nome da primeiríssima dama,

Dona Gercina Borges Teixeira.

Fundou a Legião Brasileira de

Assistência aos pracinhas da

última Guerra 1938 a 1945 e às

suas famílias; fundou a Santa

Casa de Misericórdia de Goiás

que, desde os primórdios de

Goiânia, acompanha e atende

aos doentes menos favorecidos

de recursos. Ressalte-se que, nos

idos de 1948 até 1960, por aí, a

Santa Casa de Goiânia, era como

um Hospital Geral, onde os

primeiros e abnegados doutores

Simão Carneiro Mendonça,

Domingos Vigiano e José Fleury,

que foram seus primeiros

médicos, atendiam, dia e noite, à

população oianiense e os vindosg

das mais longínquas regiões

goianas, onde a carência de

médicos era acentuada.

Mas antes, no Jornalismo, na

L i t e r a t u r a , n a s v a r i a d a s

profissões e ciências, desde a

medicina a outras, no magistério,

nas belas-artes e em todo o

campo das atividades humanas,

desde que as leis deram à mulher

o direito ao voto e as puseram em
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igualdades civis com os homens,

a ulher oiana exerce um papelm g

de proeminência nas áreas social,

política, econômica e litero-

cultural em todo o Estado.

Ocupam, sem desdouro,

funções de alta responsabilidade,

que exigem preparo intelectual e

personalidade firme, cidadãs de

destaque. São mulheres nas

cátedras de ju ízes e de

professores, alavancas na subida

da prosperidade comercial, na

pecuária e na lavoura, donas de

difíceis tarefas à frente do lar e

das indústrias, contribuindo para

a evolução de Goiás em todos os

ramos de ocupações.

E, para concluir, na sonoridade

das letras, em versos, na poesia

que deleita e expõe verdades e

traz lembranças do passado e

esperanças para o futuro, não

podemos esquecer o gênio de

Cora Coralina. “Cora Coralina

dispensa legendas. É ela a

própria legenda de uma época e

de uma história de um quase

século de vivências poéticas. Do

mais puro dos Brasis. O Brasil do

Interior, Brasil Central, Brasil

Coração”.

Como poderia, perguntamos a

nós mesmas, a mulher goiana,

em tão pouco tempo, de 1945 a

2005 - se pensarmos que a luta da

mulher por seus d i re i tos

atravessou séculos e ainda

continua - e o que teria a mulher

conquistado, não fosse a

existência de seu contato com a

Justiça, que a garante, que a

orienta e a defende? E o que

teria ela conquistado se

permanecessem o “machismo”

e a exclusão do sexo feminino das

posições políticas e das escolas?

O que teria a mulher conseguido

no vasto campo das conquistas

humanas, rumo à prosperidade,

não fosse sua liberdade de

escolher seus representantes

frente aos poderes? Que passos

ela teria andado sem sua maior

conquista: do direito de votar ea a

de ser votada?

Sua voz não seria ouvida, seus

anseios por um posicionamento

e v o l u t i v o n o m u n d o d a s

competições jamais teriam valor,

não podiam ser atendidos!

Ah! Chegou a mulher onde está

e onde mais poderá alcançar,

sobretudo, graças às leis

aplicadas pelos Tribunais, ou

melhor, pela Justiça Eleitoral que

a faz cidadã, tão digna quanto o

homem, tão capaz quanto este

seu valoroso companheiro. Em

Goiás, a Justiça Eleitoral é o

apanágio do valor político da

mulher, que em igualdade de

posição com o homem, ali no TRE

é recebida. No meio do povo,

simples eleitora ou no exercício

de cargos eletivos. A Justiça

Eleitoral, por sua imparcialidade

na distribuição dos direitos

políticos, merece todo respeito.

Desvanece-nos a solidariedade

com que a Justiça Eleitoral de

nosso Estado iguala o homem e a

mulher ao distribuir a ambos os

sexos os seus direitos.

E o mais importante, penso:

c o m p e t e a o s e l e i t o s e

pretendentes às eleições estarem

preparados para dignificarem

com suas atuações frente às leis e

aos eleitores, vale dizer, ao povo,

para que, assim, colaborem com

os sadios princípios da Justiça

Eleitoral.

2ª via do primeiro Título Eleitoral
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Minhas lembranças sobre a

atuação da Justiça Eleitoral

iniciam-se desde quando cheguei

em Goiânia, em 1949, ainda como

estudante. Naquela época,

encontrei como governador o

Senhor Pedro Ludovico Teixeira,

como prefeito Eurico Viana, e era

Presidente da República Eurico

Gaspar.

Em 1954, houve um certo

t u m u l t o n a e l e i ç ã o p a r a

governador aqui no Estado, de

um lado estava o deputado

Galeno Paranhos e de outro José

Ludovico de Almeida. Essa foi

uma eleição polêmica, alegavam

a existência de fraudes, pois

naquela época as eleições eram

difíceis de serem fiscalizadas e

existiam aqueles mapas enormes

que, ao serem preenchidos,

podiam ser fraudados - por

exemplo: jogavam os votos em

branco para um candidato e os

nulos para outro, etc. Assim, na

citada eleição, apesar do grande

número de recursos, foi declarado

vitorioso o candidato José

Ludovico de Almeida. Só que,

quando ele findava seu mandato,

veio uma decisão do TSE

favorável ao deputado Galeno

Paranhos.

Já, como Juiz, presidi, em 4 de

junho de 1961, na comarca de

Cristalândia, hoje, pertencente ao

Estado do Tocantins que, na

época era sede da 79ª Zona

E l e i t o r a l d e G o i á s ,

compreendendo os municípios de

Cristalândia, Dueré e Pium, na

região da chamada ilha do

Bananal, com uma extensão de

45.500 Km². Foi uma tarefa difícil,

pois assumi a comarca no dia 05

de maio de 1961 e em menos de

um mês tive de preparar o pleito e

presidi-lo, com árduo trabalho e

o b e d e c e n d o à s n o r m a s

preconizadas para a realização

daquele pleito.

A Justiça Eleitoral em Goiás,

como também em todo o território

nacional, era muito difícil de ser

administrada, pois os juízos

tinham dificuldades em conseguir

um serventuár io para ser

escrivão, haja vista que a

gratificação eleitoral era ínfima,

preferindo os serventuários

filiarem-se a partidos políticos

para não serem designados

escrivães eleitorais.

Por outro lado, era comum a

ocorrência de fraudes por parte

Desembargador Gonçalo Teixeira e Silva

Data de ingresso na magistratura: 06.05.1961

Cargos que ocupou: Juiz de Direito, Juiz Eleitoral, Juiz

Membro do TRE/GO (1986/1988), Desembargador

(25.02.1994), Corregedor e Vice-Presidente do

TRE/GO (01.02.2000 a 01.02.2001), Secretaria de

Recursos Humanos e Diretor-Geral.
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dos políticos, uma vez que as

cédulas para votação eram

confeccionadas pelos partidos

políticos, em quantidade muito

superior ao número de eleitores, e

a vigilância por parte dos juízes

e ra bas tan te d i f i cu l t ada ,

ocorrendo comumente o depósito

de mais de uma ou duas cédulas

na urna. Além do mais, durante as

apurações dos votos, havia, às

vezes, mesários comprometidos

com a fraude pela troca de

cédulas, fato de difícil verificação.

No final, sempre os juízes é que

levavam a fama de proteger esse

o u a q u e l e c a n d i d a t o .

Posteriormente, com a adoção

das cédulas oficiais, rubricadas

pelos membros das mesas

receptoras de votos, ficou mais

fácil a vigilância durante as

apurações por parte dos juízes e

fiscais.

Na presidência do Tribunal

Superior Eleitoral, em 1986, o

Ministro Nery da Silveira iniciou a

informat ização da Just iça

Eleitoral, com a emissão de novos

títulos. Porém, só a partir de 1996

teve início a colheita de votos

pelas urnas eletrônicas, ainda

que em pequena escala, vindo a

se tornar instrumento válido a

partir de 1998, o que tornou o

processo eleitoral transparente e

imune às fraudes.

Hoje a Just iça Elei toral

Brasileira é exemplar, e a urna

e l e t r ô n i c a e s t á s e n d o

experimentada em vários países,

pela pureza do sistema e

brevidade na apuração dos votos.

No processo de contagem de

cédula, um município como

Goiânia passava dias e dias na

contagem de votos e totalização

e, nesse processo, às vezes

ocorriam fraudes, via do chamado

“mapismo”, pois, infelizmente, na

índole humana, ainda há aqueles

que por fal ta de caráter,

enveredam para o caminho das

fraudes.

A t u a l m e n t e , c o m a

informat ização e recursos

humanos mais qualificados e

isentos, a tarefa dos juízes em

comandar e presidir os pleitos

ficou mais fácil, pois, no passado,

o que mais incompatibilizava o

juiz na sua comarca era o

processo eleitoral.

Recordo-me, por exemplo,

quando cheguei a Tocantinópolis,

em 1º de junho de 1965, o que o

escrivão eleitoral da época me

disse: “Doutor, o pessoal da

política veio me perguntar se esse

juiz é nosso”. Por aí se vê o mau

c o s t u m e d e p o l í t i c o s

inescrupulosos, ao querer

envolver magistrados nas suas

pretensões partidárias.

Naquele município, também,

como não conhecia ninguém,

pedi ao escrivão que me

indicasse quatro nomes da Junta

Apuradora. Informei que teriam

de ser pessoas imparciais. A

resposta foi a seguinte: “Aqui tem

gente direita, mas imparcial, não”.

Devo esclarecer que, no pleito

de outubro de 1965, presidi as

eleições em treze municípios:

s e i s d a c o m a r c a d e

Tocant inópol is , quat ro da

comarca de Filadélfia e três da

comarca de Araguatins. Foi um

trabalho insano que desenvolvi no

período eleitoral daquele ano,

q u a n d o f o r a m e l e i t o s o

Governador do Estado, Prefeitos

e Ve r e a d o r e s d a q u e l a s

comunidades.

É bom ressaltar que, naquela

época, a BR 153 - Belém-Brasília

- não era asfaltada e as

locomoções para os municípios, a

fim de instruir mesários e outras

providências, tinham de ser feitas

por avião do Estado, sempre
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colocado à disposição da Justiça

Eleitoral.

As comunicações com o

Tribunal eram bastante difíceis,

pois na imensa maioria dos

municípios goianos não havia

energia elétrica, nem agência de

Correios. Em Cristalândia e

Tocantinópolis, sempre me vali

das companhias de aviação que

faziam aquelas cidades e

concediam permissão para

comunicações da Justiça Eleitoral

via rádio-telegrafista.

Hoje, felizmente, as condições

são infinitamente melhores e os

juízes eleitorais de ambas as

instâncias contam com uma

assessoria capaz de colocar os

magistrados em condições de um

desempenho mais ágil e em plena

consonância com as normas

legais pertinentes ao processo

eleitoral.

Durante o exercício da minha

judicatura, tive oportunidade de

presidir pleitos eleitorais, não

somente nas comarcas onde era

titular, mas também em outras,

como por exemplo, Alvorada do

Norte em 1976; Porto Nacional

em 1982; Palmeiras de Goiás, em

1986; Caçu, em 1990; e Ipameri,

em 1992. Também exerci as

funções de juiz-membro deste

Tribunal Regional Eleitoral, por

um biênio, 1986/1988, além de

mais duas substituições a

membros desta Corte e como;

Vice-Presidente e Corregedor da

Justiça Eleitoral, no período de

2000 a 1º de fevereiro de 2001.

Acrescento ainda que, por

convite dos Desembargadores

Arivaldo da Silva Chaves e

Roldão de Oliveira Carvalho,

exerci neste colendo Tribunal as

funções de Secretár io de

Recursos Humanos e Diretor-

Geral, no período de 2001 a maio

de 2003.

Nessas oportunidades, fiquei

conhecendo grande parte dos

servidores desta Corte, de quem

sempre recebi apoio e muita

distinção, cuja amizade e respeito

eu guardo como uma das boas

passagens de minha vida de mais

de 50 anos de serviço público

prestado à Justiça de Goiás.
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“Dr. Aládio, nós temos informação, ou

melhor, informações de que o Professor

Juca Ludovico foi governador de Estado,

mas na eleição que havia ganho,m

realmente, era Galeno Paranhos, e só no

fim do mandato do Dr. Juca é que ele,

Galeno, conseguiu provar que ele havia

ganho as eleições. O senhor tem

conhecimento d fato?o

Tenho conhecimento deste fato, e, na

época, quando eles falaram isso veio o

resultado, e não é verdade que isso tenha

acontecido. Na época em que eles dizem

que o T. S. Eleitoral teria dado ganho de

causa a Galeno Paranhos, eu funcionava

no Tribunal Eleitoral, como procurador

Regional Eleitoral, e nunca vi tal resolução

chegar ao Tribunal. Em todo caso, pode

ser. Só se o Presidente não deu

conhecimento para quem quer que seja.

Mas eu duvido. Eu sempre tenho rebatido

isso, embora tenha votado em Galeno

Paranhos”. (Sic)

Aládio Teixeira Álvares, Advogado,

Promotor de Justiça, Procurador da

República, Procurador Regional Eleitoral

de 1964 a 1968. Extraído da obra Memória

Cultural: Ensaios da História de um Povo,

Goiânia, 1985. Editado pela Assessoria

Especial de Cultura da Prefeitura de

Goiânia.
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“Certa vez, ele e o Dr. Joaquim

Câmara Filho foram nos visitar,

em conversas com meu pai

ficaram sabendo da minha

pretensão de ser eleitora aos 15

anos de idade; eles ficaram

admirados e surpresos com a

minha idéia, pois, em Luziânia,

não encontraram pessoa alguma

do sexo femini o que estivesse àn

altura de desfraldar a bandeira do

feminismo em Goiás. Isso em

Abril de 1927. Disseram-me eles

que no Rio Grande do Norte as

mulheres já estavam tentando

obter o título de eleitora.

Aconselharam meu pai a me

dar apoio nesse sentido, no que

lhe disse:

- Ela mesma deve tomar essa

decisão que já vem de longe...

além do mais ela agora é maior de

idade, pois em aio vai completarm

22 anos!

Então me incentivaram a fazer

um requerimento ao Cartório

Eleitoral, a fim de conseguir o

título de eleito . Fiquei feliz era

animadíssima. E com o auxílio do

Dr. Câmara Filho, foi feito o

requerimento e por ele mesmo

levado ao Cartório Eleitoral de

Santa Luzia. Infelizmente, o meu

requerimento foi denegado pela

j u n t a e l e i t o r a l ; f i q u e i

desapontada, mas não vencida,

porque Dr. Câmara logoo

aparece e me falou que nósu

recorreríamos da decisão, pelo

nosso constituído advogado, Dr.

Alceu de Galvão Velasco.

Obtendo ganho de causa por

decisão do então competente Juiz

de Direito da Comarca, Dr. Clóvis

Roberto Esselin, e o promotor

público de Justiça, Dr. Joaquim

Machado deAraújo.

Foi assim que graças ao

incentivo e boa vontade desses

valorosos amigos, que consegui

meu título de eleitora. Também,

meu bondoso pai, o Dr. Manoel

Gonçalves da Cruz, Dr. Januário

Lelis e outros amigos, me deram

grande força para prosseguir

desbravando a mata do caminho,

dos direitos da mulher. Esse

direito foi convertido em lei em

1934, pelo inesquecível Dr.

Getúlio Dorneles Vargas.

Depois de obter meu título,

tenho votado em todas as

eleições do país”. (sic)

Benedita Chaves Villa Real,

professora de alta costura e

primária de educação artística, 1ª

eleitora mulher em Goiás. xcertoE

extraído da obra Memória

Cultural: Ensaios da História de

um Povo, Goiânia, 1985. Editado

pela Assessoria Especial de

Cultura da Prefeitura de Goiânia.

Excerto de Depoimento Benedita Chaves Villa Real:

Excertos de depoimentos

Primeira Eleitora de Goiás
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O que representou para a

Justiça Eleitoral a implantação

do processamento eletrônico

de dados no alistamento

eleitoral?

Representou um avanço

s i g n i f i c a t i v o p a r a o

aperfeiçoamento do processo

eleitoral. O processamento

eletrônico de dados terminou por

a f a s t a r o s t r a b a l h o s d e

a r r e g i m e n t a ç ã o ,

desempenhados pelos dirigentes

políticos, ou melhor, as manobras

dos líderes políticos que, usando

de influência, conduziam o

alistamento para a obtenção de

seu título eleitoral.

Foram eliminadas de forma

def in i t i va as pers is tentes

manifestações que tornavam

alguns “elementos” verdadeiros

“donos do alistamento”, dispondo

de considerável poder de

barganha diante dos candidatos a

diferentes postos eletivos.

Revelou-se seguro e adequado

o controle preventivo para

exterminar, no nascedouro, toda e

qualquer irregularidade que

pudesse comprometer o corpo

eleitoral, após a implantação do

processamento eletrônico de

dados.

C o m o o c o r r e u o

recadastramento de eleitores

em 1986?

A história teve início em

meados de abril de 1986, quando

por ato da Presidência do Tribunal

Regional Eleitoral, Portaria n° 44,

de 15 de abril de 1986, assumi a

C o o r d e n a d o r i a - G e r a l d o

al is tamento e rev isão do

eleitorado do Estado de Goiás.

To r n o u - s e p o s s í v e l o s

trabalhos com o apoio da

Prefeitura de Goiânia e do

Governo do Estado de Goiás, que

colocaram à disposição da

Just iça Ele i tora l recursos

humanos e financeiros, materiais

e equipamentos para servir de

suporte à realização do projeto de

recadastramento eleitoral.

Com o apoio do TRE e em

especial do seu Presidente, à

época , o Desembargador

Ulderico Geraldo Rodrigues, a

Coordenadoria, através do

Decreto nº 2.572, de 14 de abril de

1986, do então Governador

Onofre Quinam, teve à sua

Data de ingresso na magistratura: 03.03.1970

Cargos que ocupou: Juiz de Direito, Juiz Eleitoral, Juiz Membro do

TRE-GO, Desembargador, Corregedor e Vice-Presidente do TRE-

GO e Presidente do TRE-GO, no período de 16.02.1997 a

16.02.1998.

Desembargador Antônio Nery da Silva
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disposição servidores, viaturas,

embarcações e todo o material

necessário para o serviço de

Recadastramento Eleitoral,

incluindo as suas autarquias,

fundações, empresas públicas e

sociedades de economia mista

sob o controle acionário do

Estado de Goiás. Ao todo foram

mobilizados 731 (setecentos e

trinta e um) servidores. O

D e c r e t o , e m r e f e r ê n c i a ,

determinou que os veículos,

embarcações, móveis, utensílios,

e q u i p a m e n t o s , m a t e r i a l

permanente de consumoe

fossem atendidos no prazo

máximo de 24 horas, ficando

a i n d a a C o m p a n h i a d e

Desenvolvimento do Estado de

Goiás CODEG autorizada a-

locar imóveis ou instalações que

se fizessem necessárias à

e x e c u ç ã o d o p r o j e t o d e

recadastramento do eleitorado

goiano, de acordo com as normas

emanadas da Justiça Eleitoral. As

s e c r e t a r i a s d a F a z e n d a ,

Planejamento e Coordenação

foram autorizadas a repassar à

CODEG os recursos necessários,

e o infrator que não cumprisse as

determinações estaria sujeito às

m e d i d a s

administrat ivas

cabíveis, além da

aplicação penal

p r e v i s t a n o

Código Eleitoral.

Quais os fatos

relevantes que

o c o r r e r a m

d u r a n t e o

p e r í o d o d o

recadastramento?

A entrega dos títulos deu-se

numa festa cívica no Parque

Agropecuário de Nova Vila, com a

participação de milhares de

servidores, da Polícia Militar do

Estado, sua Academia de Polícia,

com seus cadetes, os oficiais da

3ª Brigada de Goiânia e outras

instituições. Dois fatos marcantes

foram assinalados: a homenagem

ao jornalista Armando Acioli,

homenageando-se assim todos

os profissionais da imprensa,

através de seu decano. O

jo rna l i s ta Armando Ac io l i

compareceu acompanhado de

sua esposa Martha Conrado

Acioli e filhos, quando transferiu a

h o m e n a g e m a t o d o s o s

companheiros de profissão do

passado do presente e do futuro.,

E o pitoresco, interessante?

Fato interessante foi um eleitor

que causou admiração em todos.

O Senhor Júlio José Ribeiro,

mineiro, natural de Porteirinha,

que, aos 110 (cento e dez) anos,

nascido em 12 de junho de 1876,

residente à Rua C-119, no Jardim

América, foi recadastrado na 127ª

Zona Eleitoral e recebeu seu título

no Posto de Entrega nº 15,

instalado na barraca 156 do

Parque Agropecuário de Nova

Vila, no dia 08 de outubro de

1986.

C o m o p r e s i d e n t e d e s t e

Regional, o senhor pôde dar

continuidade à construção do

novo prédio do TRE e concluí-

lo em exíguo espaço de tempo.

Prédio do TRE-GO

Entrevista: Antônio Nery da Silva
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Em que fase da construção o

s e n h o r a s s u m i u a

administração? Como foi esse

período construtivo? Quais as

ocorrências mais relevantes? E

interessantes?

A Justiça Eleitoral em Goiás foi

agraciada, na minha gestão, com

novas instalações, passando a

contar com um prédio moderno e

com equipamentos de última

g e r a ç ã o , c o m u m a á r e a

construída de 5.838,61metros

quadrados. De fato, o novo prédio

foi concluído em exíguo espaço

de tempo, pois ao assumir a

Presidência do Tribunal, as obras

se encontravam ainda na fase de

fundação. O mérito do trabalho é

de todos que trabalharam na sua

construção desde o mais

categorizado engenheiro ou

arquiteto ao mais humilde

operário. É justo ressaltar o

empenho de toda a equipe que

assessorou a Presidência, desde

o Diretor-Geral ao mais humilde

servidor.

Qual o significado das novas

instalações para o TRE-GO?

As novas instalações servem

para contribuir com os padrões de

qualidade da Justiça Eleitoral,

posto que esta se posiciona lado a

lado da verdadeira Democracia,

cumprindo seu papel capital de

fiscalizar os pleitos, prestigiando

e garantindo o exercício da

cidadania. Foi ainda promovida a

reestruturação do espaço físico

dos car tór ios na Avenida

Tocantins e, prestada toda a

assistência às zonas eleitorais do

interior.

O senhor, na sua gestão,

t a m b é m i m p l e m e n t o u a

m o d e r n i z a ç ã o d o s

procedimentos utilizados neste

Regional, com a utilização de

procedimentos eletrônicos de

dados . Qua is fo ram as

facilidades e dificuldades

encontradas?

Foi fato de grande relevância a

informatização nos serviços

administrativos e judiciais do

TRE, exigindo o desenvolvimento

d e p r o j e t o s d e g r a n d e

complexidade e aquisição de

equipamentos de alta tecnologia.

Dentre as inovações tecnológicas

foram idealizados os quiosques

multimídia eletrônicos e a unidade

móvel eletrônica, instrumentos

que contribuíram de forma

eficiente para a popularização

das informações de interesse

eleitoral e a difusão, no mesmo

n í v e l , d e c o n h e c i m e n t o s

relacionados com o uso das urnas

eletrônicas.

Na área de Recursos Humanos

foram desenvolvidos diversos

cursos de capac i tação e

aperfeiçoamento de pessoal,

dentro do projeto Educação

Sustentada.

Na esfera da Secretaria

Judiciária foram implementados

os sistemas de acompanhamento

de processos e documentos e o

de jurisprudência, dentre outros.

Ao todo foram implantados 32

projetos nas diversas áreas do

TRE.

Hoje, como o Senhor vê a

atuação da Justiça Eleitoral?

A Justiça Eleitoral, sem favor

algum, é referência nacional.

Mu i to rep resen ta para o

aperfeiçoamento democrático do

País.

Entrevista: Antônio Nery da Silva

47
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Q u a i s o s p r é d i o s q u e

abrigaram o TRE-GO após

1945?

Sebastião de Castro - O Tribunal

Regional Eleitoral foi reinstalado

em junho de 1945 no Palácio da

Justiça de Goiás. Posteriormente,

em 1949, foi transferido para este

prédio na Praça Cívica, onde

funciona, atualmente.

Thalles - O Tribunal Eleitoral, com

a re ins ta lação em 1945,

funcionou em 2 (duas) salas no

Tribunal de Justiça ou Palácio da

Justiça. Uma, com a Seção de

Pessoal que, além de registrar as

anotações referentes aos

funcionários, juízes e escrivães

eleitorais, confeccionava a folha

de pagamento, elaborava a

proposta orçamentária e, no final

de cada exercício, fazia o

processo de prestação de contas

que era submetido ao Tribunal de

Contas da União - TCU. Seu

titular era o Senhor Levino

Emiliano de Passos. A outra, era

ocupada pela Seção de Material.

O seu titular, o Senhor Altino Pinto

de Figueiredo era o encarregado

da distribuição de todo o material

para as eleições do Estado, além

de contabilizar a entrada e saída

de material. Aqui, no prédio

antigo, o TRE ocupou, na parte de

cima, 3 (três) cômodos: Tribunal

Pleno, Gabinete da Diretoria-

Geral e Gabinete da Presidência.

A sala do Pleno era destinada à

realização das sessões de

julgamentos. A Diretoria-Geral,

cujo diretor fora o Dr. José

Marinho de Magalhães, era o

espaço em que trabalhava o

maior número de servidores. Ali,

prestavam serviços: Dr. Valdo

Teixeira, Sr. Geraldo Campos,

Teula Fogaça, Maria do Carmo

Jungmann (Doca), Maria de

Gusmão Spencieri, Cleoni de

Barros Loyola, Deiri de Oliveira

Lôbo, Paulo Borges Teixeira, um

Thales Emiliano de Passos    Sebastião Alves de Castro
Data de ingresso no TRE GO:15/06/1950/

Cargos que ocupou: entrou como diarista, depois passou a

datilógrafo, auxiliar judiciário, oficial judiciário e técnico

judiciário. Ocupou, ainda, os cargos em comissão de

secretário da Corregedoria, diretor administrativo e diretor

geral substituto do Tribunal.

Data de ingresso no TRE GO: 5/10/1954/ 0

Cargos que ocupou: veio requisitado, e mais tarde passou a

integrar o quadro do TRE como auxiliar judiciário, oficial

judiciário, técnico judiciário, secretário da Corregedoria e

assessor da Diretoria Geral, respectivamente.-
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Entrevista: Thales Emiliano de Passos e Sebastião Alves de Castro

sobrinho do Des. José Campos e

Eu, além de outros que não me

recordo no momento. Após a

aposentadoria do Dr. José

Marinho Magalhães, a Diretoria-

Geral passou a ser exercida pelo

Dr. Valdo Teixeira, tendo como

substituto a minha pessoa e como

assessor o Dr. SebastiãoAlves de

Castro. Em um pequeno cômodo,

ao lado do Pleno, funcionava o

Protocolo que tinha como chefe o

Sr. GeraldoArtiaga Brandão.

Na parte térrea do prédio, o TRE

ocupou uma sala destinada aos

serviços judiciários, ou seja,

seção eleitoral, da qual fora titular

o Dr. Ataliba de Morais Jardim, e,

mais tarde, ocupadas pelo Dr.

Sebastião Cardoso d'Ávila. Ali,

eram executadas todas as tarefas

atinentes aos serviços eleitorais,

tais como: registros dos diretórios

partidários e fichas modelo 6

(uma via do título eleitoral). Estas,

p o s t e r i o r m e n t e , e r a m

devidamente arquivadas em

fichários próprios por zonas

eleitorais e em ordem alfabética.

Depois, a titular do cargo, Maria

do Carmo Jungmann foi sucedida

pelo Sr. Geraldo Artiaga Brandão,

e mais tarde, pela Dra. Solange

Barbosa de Medeiros, até a minha

saída do TRE, em 1993.

O Dr. Sebast ião Emanuel

Balduíno ocupava o cargo de

chefe de gabinete da Presidência.

O restante dos cômodos do

edifício histórico era ocupado pelo

Tribunal de Contas da União,

Procuradoria da República e

Eleitoral, Almoxarifado dos

Correios e Telégrafos, que deu

lugar, mais tarde, à Junta de

Conciliação e Julgamento.

O que os senhores sabem

sobre o mobiliário utilizado nas

sessões plenárias?

Thales - Quanto ao mobiliário do

TRE, me recordo ter ouvido do Dr.

José Marinho de Magalhães,

Diretor-Geral, que as mesas

utilizadas pelos juízes- membros,

por ocasião das sessões do

Pleno, foram confeccionadas por

um marceneiro residente em

Goiânia. As cadeiras em madeira

de lei e revestidas de couro

decorado foram presenteadas por

um tribunal de outro Estado.

Como era composição da Corte

naquela época?

Thales - Quando ingressei no

TRE, em 1950, a composição do

T r i b u n a l e r a : 3 ( t r ê s )

desembargadores o mais votado

era o Presidente; o 2º mais votado

assumia a Vice-Presidência e o 3º

era o Corregedor Eleitoral; dois

juízes de direito e dois juristas.

Participava das sessões o

Procurador Regional Eleitoral,

que durante os 43 anos de serviço

que prestei nesta Casa, foram: Dr.

Lisboa Machado, Dr. José Pereira

da Costa, Antônio Augusto Catão

Alves, Dr. Darcy Martins Coelho,

Dr. Nelson Gomes da Silva, Dr.

Wagner Natal Batista, Dr. Celso

Roberto da Cunha Lima, Dr.

Francisco Camarço, Dr. Osmar

José da Silva e Dr. Renato Brill.

Mais tarde, com a criação da

Justiça Federal, o Juiz Federal,

Dr. José de Jesus Filho, assumiu

as funções em lugar de um dos

desembargadores e passou a

ocupar a Corregedoria Eleitoral.

As sessões do Pleno, se não me

falha a memória, eram três por

semana: às terças e quintas, a

partir das 16 horas, e ao sábado,

pela manhã, das 9 horas ao meio

dia.

Como era o quadro de

servidores do TRE?
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Thales - O TRE iniciou seus

trabalhos com funcionários

requisitados de outros órgãos até

que, com a Lei nº 486, de 14 de

novembro de 1948, os servidores

requisitados que fizeram opção

foram nomeados efetivos, cujos

atos datam de 08.12.1948.

Como eram as eleições naquela

época?

Thales - As eleições, naquela

época, eram muito diferentes das

de hoje. Eram realizadas,

inicialmente, no dia 3 de outubro e

depois passaram para o dia 15 de

novembro, épocas de muita

chuva, o que dificultava a

distribuição do material: cédulas,

mapas de apuração, material de

expediente e as incômodas urnas

de madeira, posteriormente,

substituídas pelas urnas de lona,

etc. A remessa às zonas eleitorais

era feita pelo Correio, empresas

de ônibus, aviões e até burros e

barcos, e muitas vezes, pelos

p r ó p r i o s j u í z e s q u e s e

encontravam em Goiânia. Para as

zonas do norte, hoje Estado do

Tocant ins, as dif iculdades

aumentavam em virtude das

distâncias e pelo excesso de

chuvas.

Sebastião - Algumas vezes,

acontecia do material chegar ao

município no dia da eleição, um

pouco antes do início da votação

e, muitas vezes, arriscávamos

nas viagens feitas em pequenos

aviões, em clima instável.

Como ocorriam as apurações?

Thales - As apurações eram

lentas, gastando, às vezes meses

para ser conhecido o resultado

final. Os mapas de apuração

depois de preenchidos pelos

juízes eram remetidos a este

Tribunal. Aqui, eram conferidos e

somados por uma comissão

composta por três membros do

TRE e funcionários. Os trabalhos

iniciavam pela manhã e até altas

horas da noite ainda se procedia à

apuração. O que mais atrasava os

trabalhos era a quantidade de

Recursos Eleitorais oriundos das

zonas, impetrados por delegados

de partidos políticos.

Sebastião - Sim, era um trabalho

muito desgastante e exigia

grande concentração daqueles

que somavam e preenchiam os

mapas, pois, esses eram

enormes.

Qual foi a atuação da Justiça

Eleitoral durante o período do

regime militar?

Thales - A atuação da Justiça

Eleitoral durante o período de

regime militar era limitada. Não

havendo eleições os trabalhos

eram reduzidos.

Sebastião - Não se realizavam

eleições para Presidente da

Repúb l i ca , governadores ,

prefeitos das capitais e dos

m u n i c í p i o s c o n s i d e r a d o s

interesse de segurança nacional,

bem como os das instâncias

hidrominerais.

Como era a rotina de trabalho

do Tribunal naquela época?

Thales - A rotina do Tribunal,

naquela época, era muito

tranqüi la. Os funcionár ios

chegavam para o trabalho ao

meio dia, assinavam o ponto em

livro próprio e iniciavam os

t r a b a l h o s . O e x p e d i e n t e

encerrava às 18 horas. Quando a

sessão de julgamento do Pleno

50



passava das 18 horas, os

servidores eram obrigados a

permanecer até o final da mesma.

Quais os fatos relevantes que

ocorreram nesses 60 anos de

Justiça  Eleitoral em Goiás?

Thales - Os fatos relevantes que

ocorreram durante o período em

que trabalhei no TRE foram: a

instalação de aparelho de Telex, a

implantação do processamento

eletrônico de dados, a realização

do recadastramento nacional de

eleitores - que proporcionou aos

juízes eleitorais a redução do

trabalho na confecção de títulos

e le i to ra is que, ho je , são

expedidos on-line - e a utilização

da máquina de votar, que é a urna

eletrônica.

Sebastião - Tem razão, esses

são os fatos mais relevantes

ocorridos. Recordo-me bem do

recadastramento nacional de

e l e i t o r e s , p o i s t r a b a l h e i

diretamente com o Coordenador-

Geral, Dr. Antônio Nery da Silva.

Foi um período de muito trabalho,

porém muito compensador ante a

sua relevância para o processo

eleitoral, considerando que se

traduziu em redução de fraudes,

devido ao maior controle por parte

da Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral de

Goiás, em sessão plenária, de

18.12.2003, aprovou a Resolução

nº 58/2003, que cria a Escola

Judiciária Eleitoral do Tribunal

Regional Eleitoral de Goiás, cujo

objetivo é a formação, atualização

e especialização de magistrados,

servidores e operadores do

D i r e i t o , b u s c a n d o o

apr imoramento da Just iça

Eleitoral.

Nessa esteira, pretende-se

implementar a criação de cursos

permanentes de atualização e de

cursos de Pós-Graduação em

Direito Público na área de

c o n c e n t r a ç ã o e m D i r e i t o

Constitucional Eleitoral, além da

inserção da disciplina “Direito

Eleitoral” nas faculdades e

universidades públicas e privadas

do País.

A atuação da EJE/GO deve se

estender à sociedade, com a

implantação de projetos sociais.

Como exemplos podemos citar o

“Projeto de Conscientização do

Jovem Eleitor” e o projeto ”Eleitor

do Futuro”, em que a Justiça

Eleitoral vai às escolas, segundo

um planejamento pré-definido, e

realiza palestras e eleições

simuladas, buscando formar uma

nova consciência política e de

cidadania entre as crianças e os

adolescentes.

Assim , de acordo com ase

palavras proferidas pela Diretora

da Escola, Dra. Carmecy Rosa

Maria de Oliveira, no I Ciclo de

Estudos realizado nesta Capital,

em 200 : “a EJE demaio de 5

G o i á s s e p r o p õ e

entusiasticamente a ter um

projeto pedagógico que a

consolide como lugar central de

estudo e reflexão sobre temas de

Direito Eleitoral”.

Escola Judiciária Eleitoral e Goiásd

Escola Judiciária Eleitoral e Goiásd
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Artigo

Os maus costumes e as

práticas antiéticas que ainda

comprometem o processo

eleitoral no Brasil só serão

removidos com a reforma política

concebida com lucidez. O

Congresso proporcionará esta

reforma ao País no ano que vem?

Em função das eleições de 2006,

n ã o , p o i s n ã o h a v e r á

disponibilidade no calendário

para esta matéria se deliberada,r

aprovada e ainda regulamentada.

Esta protelada reforma política

precisa dotar o sistema eleitoral

brasileiro de mecanismos que

impeçam as formas corruptas e

corruptoras de intermediação do

voto, um mal que se instalou

como verdadeiro tumor no meio

das prát icas vigentes em

campanhas eleitorais e que é

também um dos responsáveis

pela intensificação do uso do

poder econômico no processo.

Se o voto pode ser vendido

como mercadoria qualquer, se

pequenos ou grandes cabos

e l e i t o r a i s f a z e m d e s u a

participação no processo um bom

negócio, eleitores estão sendo

ludibriados e a democracia está

sendo prejudicada. Infelizmente

este é um fato real nas

campanhas eleitorais brasileiras.

A interferência desse tipo de cabo

e l e i t o r a l e n c a r e c e

substancialmente o custo da

campanha para os candidatos e

fomenta a corrupção que o eleitor

esclarecido deseja ver banida em

definitivo.

E s s a p r á t i c a f e r e

profundamente o sentimento de

que para uma sociedade ser

democrática no sentido mais

amplo deve haver não só

liberdade e igualdade políticas,

mas também l iberdade e

igualdade econômicas. Como

haverá esta igualdade se ela não

existir nem sequer entre os

candidatos aos cargos eletivos

que vão ser os responsáveis

O desafio do dinheiro sujo nas campanhas
Hélio Rocha (*)

Foto do livro “ ”Memória Cultural: Ensaios da História de um Povo , Goiânia, 1985.
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pelas garantias democráticas?

Estas vulnerabilidades todas

que tornam dispendiosa demaiss

as candidaturas predispõem

ainda a outro risco para a

democracia: a de candidaturas

p a t r o c i n a d a s p o r g r u p o s

e c o n ô m i c o s e , p o r t a n t o ,

comprometidas visceralmente

com os interesses desses grupos.

Vitoriosas, candidaturas desse

gênero vão tomar o espaço de

quem de fato liga seu projeto ao

interesse da sociedade.

Todos desejamos que o Poder

Legislativo funcione bem e

corresponda à responsabilidade

de seu papel que é, sob

determinados aspectos, o mais

i m p o r t a n t e n o s c r i p t d a

democracia. Todo cidadão

esclarecido e dotado de espírito

cívico quer ver a instituição

parlamentar sem arranhões e

desgastes na imagem porque ela

precisa conservar credibilidade

para, exatamente, dar conta

deste papel tão importante.

O Poder Legislativo é o posto

a v a n ç a d o d a v i g i l â n c i a

democrática e o guardião dos

procedimentos corretos dos

demais poderes missão que lhe,

exige cultivar a boa imagem e não

cair na desconfiança do eleitor

para poder exercê-la com

autoridade moral.

Conv ivemos a inda com

deploráveis deformações no

sistema partidário e eleitoral, pois

não se fechou a margem para

práticas clientelistas e para a

atuação de legendas de aluguel.

Partidos que se alugam são

absolutamente indesejáveis e

têm de ser excluídos do processo.

O próprio espectro partidário

b r a s i l e i r o e s t á h o j e

exageradamente numeroso e

fragmentado. Claro que não

combina com a diversidade de

opções que se tem de oferecer ao

eleitor a estreita bipolarização

que funcionou no tempo do

regime militar, que impôs aquele

bipartidarismo Arena-MDB, mas

também é inconveniente para o

b o m f u n c i o n a m e n t o d a

democracia essa elasticidade

irracional, contendo quase 30

siglas, que deu condições para o

surgimento de partidos nanicos,

alguns deformados por terem

servido como legenda de aluguel.

A desejável boa reforma

política tem de minar muitos

defeitos nas composições e

alianças que levam a práticas

antiéticas, precisa impedir esse

tipo de adesismo fisiológico, tem

de impor alguma forma de

lealdade partidária e neutralizar a

possibilidade de que grupos ou

uma pessoa tomem conta de

legendas para delas se servirem

em funç de interesses eão

projetos pessoais.

Essencial também para o bom

funcionamento da democracia,

das instituições em geral e dos

Poderes Executivo e Legislativo,

em especial, será a imposição de

normas rigorosas que impeçam o

acesso de candidatos inidôneos

às chapas que são homologadas

e submetidas às urnas. Dos

partidos se exigiria uma pré-

seleção dos pretendentes às

chapas. Todos ter iam de

comprovar idoneidade.

(*) Hélio Rocha é jornalista e

escritor. É autor dos livros Os

Inquilinos da Casa Verde -

Governadores de Goiás de Pedro

Ludovico e Marconi Perillo, JK

para a Juventude, Sete Décadas

de Goiânia, Mil Máximas da

Sabedoria e Memória da Energia

em Goiás.

Artigo: Hélio Rocha
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Desde a criação da Justiça

Eleitoral, em 1932, e sua recriação,

em 1945, após ter sido extinta em

1937, o quanto evoluímos?

Durante décadas, as eleições no

Brasil não foram meio de conferir o

p o d e r a o s l e g í t i m o s

representantes do povo, mas

forma de ”o continuísmo elegitimar

a manutenção do poder dos

coronéis. O nosso país tem uma

v e r g o n h o s a t r a d i ç ã o d e

privatização do poder público, que

sempre foi exercido em benefício

dos poucos integrantes de uma

elite feudal moderna. No Brasil, o

feudalismo avançou pelo século

XX, com os coron is da política noé

papel dos senhores feudais. Era o

tempo do , mantido àcoronelismo

custa do voto de cabresto:

- Coroné, quem é o nosso

candidato? Ni quem que nóis tem

de votá?

- Oxente, ni mim, cabra!

- E cumé qui nóis faiz, coroné?

- Toma essa cédula, que já tá

preenchida, e bote lá na urna.

- Pois não, coroné. O sinhô é qui

manda!

A República Nova trouxe

consigo a Justiça Eleitoral como

tentativa de libertação do povo do

julgo dos coronéis. Mas, quem está

com o osso não o larga tão

facilmente. Nas palavras do

Desembargador Raymundo

Luciano de Carvalho ,¹ “as

eleições, que eram, então,

sinônimo de depurações, com

troca de urnas de madeira, muitas

vezes lançadas em rios e igarapés,

ou pela substituição dos mais

votados, em conventículos de

mestres na arte de alterar a

vontade popular, passaram à

nação a idéia de que os juizes que

presidiam os pleitos não passavam

de cabos eleitorais subordinados

ao coronelismo arrogante que

sustentava uma elite insensível no

poder. E, mais deplorável ainda,

porque os magistrados eram

nomeados pelos Chefes dos

Executivos Estaduais, processo

espúrio de escolha que levou

muitos juizes a venderem a alma a

Satanaz, praticando absurdos

despautérios, como o de apor suas

assinaturas em atas falsas, mapas

alterados e outras fraudes

sobejamente conhecidas.”

Grandes avanços fo ram

sentidos, a medida em que a

Justiça Eleitoral foi paulatinamente

substituindo os homens pelas

máquinas. A informatização do

cadastro eleitoral, inicialmente, e

d a v o t a ç ã o , a p u r a ç ã o e

totalização, em seguida, reduziu

as f raudes a quase uma

lembrança.Ainda há casos em que

um eleitor vota em lugar de outro.

Porém, esse resquício dos tempos

de fraude está com os dias

contados. Tão logo o TSE coloque

Evoluímos?

Artigo

Helio Telho Corrêa Filho (*)

¹Em discurso de posse no cargo de presidente do TRE/MA, proferido em 18/12/2003, in
http://www.tre-ma.gov.br/processos/artigosjuridicos/liciano.htm
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em prática o projeto de título

eleitoral com a fotografia do eleitor,

as fraudes eleitorais serão objeto

apenas dos livros de história.

Os coronéis foram apeados do

poder, mas a política não mudou

muito. Em seu lugar, surgiu uma

espécie de político que, em boa

maioria, exerce o poder com vistas

a se beneficiar e aos que lhe

ajudaram a se eleger: seus cabos

eleitorais e financiadores de

campanha. Foram-se os coronéis,

mas a vergonhosa tradição parece

cada vez mais firme e forte. Não é

para menos. Desde crianç somosa

condicionados a medir o sucesso

pessoal pelo tamanho da fortuna

acumulada, pouco importando se a

riqueza adveio do trabalho ou do

empreendedorismo honesto ou se

da corrupção, da fraude e da

rapinagem.

O político desonesto não mede

esforços e nem conseqüências em

busca de seu objetivo de chegar ou

se manter no poder. Seus métodos

são conhecidos: Compra votos de

eleitores e apoios políticos de

diretórios partidários, associações

de classe ou de bairros e de

lideranças políticas, sociais e

comunitárias, usa a máquina

p ú b l i c a e s o c o r r e - s e d e

f inanc iamen tos i l ega is ou

clandestinos. A política atrai o

desonesto porque, no poder, ele

tem chances de se enriquecer e de

enriquecer quem o ajudou a se

eleger, apropriando-se dos

recursos públicos ou desviando-os

em favor de quem investiu dinheiro

na campanha eleitoral.Quem

compra votos ou apoios políticos

não é só corruptor, é também

corrupto, está de olho no dinheiro

público e vai usar o mandato

eletivo para se enriquecer e

enriquecer o seu grupo político.

Daí porque, são recorrentes os

casos de con t ra tação de

apaniguados sem concurso

público, fraudes em licitações,

superfaturamentos de contratos,

pagamentos por serviços não

prestados e favorecimentos em

autorizações, concessões ou

permissões de prestação de

serviços públicos.

Dois fatos políticos divulgados

recentemente pela imprensa

nacional, que este ano ocupou-se

q u a s e q u e s ó e m c o b r i r

escândalos de corrupção com

raízes em campanhas eleitorais,

são emblemáticos menos pelo que

representam em si ou pelos

personagens envolvidos e mais

por se constituem peças de um

mesmo quebra-cabeças que,

juntadas, permitem enxergar uma

parte interessante do quadro todo.

N o p r i m e i r o d e l e s , a

governadora do Rio de Janeiro,

Rosinha Matheus, comentando o

resultado do julgamento de seu

recurso eleitoral pelo TRE/RJ, que

afastou a sanção de inelegibilidade

que lhe havia sido imposta pela

juíza eleitoral, porém manteve a

multa em valor superior a R$100

mil, saiu-se com a seguinte pérola:

"O que é uma multa? O importante

é a vitória".²

Como se vê, a obrigação de

pagar o equivalente a cinco meses

de subídios de ministro do

Supremo Tribunal Federal, que é o

teto salarial do serviço público, não

é motivo de preocupação para

quem detém mandato eletivo. Mas,

afinal, de onde vem o dinheiro para

pagar a multa? De onde vem o

Artigo: Helio Telho Corrêa Filho

²http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI751665-EI306,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI751665-EI306,00.html - Ag ncia O Diaê
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dinheiro que paga essa e outras

despesas de campanha? O ex-

ministro dos transportes e atual

prefeito de Uberaba/MG,Anderson

Adauto, em depoimento prestado à

C P M I d o M e n s a l ã o , c o m

constrangedora clareza, deu uma

boa pista: “Do ponto de vista ético e

moral estou tranqüilo. Poderia ter

resolvido meus problemas de

campanha com os fornecedores

do ministério, o meu cargo de

m i n i s t r o p e r m i t i r i a i s s o ,

tranqüilamente.”³

Para o governante, a multa,

ainda que em valor superior a R$

100 mil, é insignificante. O

i m p o r t a n t e é a f a s t a r a

inelegibilidade. A vitória reside na

possib i l idade de cont inuar

disputando eleições e, com isso,

se manter no poder.

O grande desafio da Justiça

Eleitoral, nesse processo de

evolução institucional, se constitui

em assumir sua parcela de

responsabilidade de barrar o

político desonesto, não permitindo

que ele atravesse as portas que

dão acesso ao poder. Vencer esse

desafio, contudo, não é tarefa fácil,

porque passa, antes de tudo, por

uma profunda mudança de

mentalidade e de afirmação de

legitimidade constitucional.

Não vou entrar no mérito da

decisão, porque não convém ao

caso. Porém, o fundamento do

voto de minerva do presidente do

TRE/RJ, que desempatou o

julgamento em favor do casal

Garotinho, é um retrato nítido

dessa mentalidade:

“Observem vocês que os seis

votos proferidos hoje aqui foram

diferentes uns dos outros. Não

houve um voto igual ao outro e

agora cabe a mim a decisão. E eu

observo também que todos os seis

votos estão corretos e de todo esse

debate só resultou uma coisa: a

dúvida. E diante da dúvida, eu só

posso decidir a favor dos réus,

porque cassar um político é causar

a sua morte. Até porque é um

direito constitucional de todo o

cidadão votar e ser votado” ,4 disse

o presidente, des. Marlan Marinho,

não sem antes deixar escapar o

seu visível desconforto por ter que

desempatar a questão: “estou

perdido”5.

Há muitos que pensam, como

Alberto Rollo, que “não se cassa

candidato que obteve milhões de

votos de diferença pela doação de

uma cesta básica ou uma única

oferta de emprego” , ou que6

“cidadania não se exerce com

c a s s a ç õ e s n e m c o m

inelegibilidades” .7

A ideia latente de que a urna

absolve os pecados do político

desonesto e de que a Justiça

Eleitoral, cujos membros não são

eleitos pelo povo, não teria

legitimidade para frustrar a

vontade da maioria dos eleitores

(cassando mandatos) ou para

retirar destes o direito de votar em

d e t e r m i n a d o c a n d i d a t o

(decretando inelegibilidades), é

uma das maiores responsáveis

pela sobrevivência e, porque não

dizer, pela multiplicação do político

desonesto.

A Constituição e a lei dão à

Justiça Eleitoral o poder de cassar

diplomas e mandatos e de decretar

a inelegibilidade de políticos

desonestos. É preciso exercê-lo. A

história demonstra que o julgador

não se deve demitir de sua

Artigo: Helio Telho Corrêa Filho

³Agência Brasileira de Notícias, http://www.abn.com.br/editorias1.php?id=29266in
4http://www.tre rj.gov.br/eleicoes2004/imprensa/2005/novembro/tre_suspende_INELEGIBILIDADE.htm-
5http://www.antonioviana.com.br/novo.php?sec=materia&id=6822
6M.S.V. (Movimento dos Sem Voto) http://www.albertorollo.com.br/de53.htm, in
7A lei dos bispos, http://www.albertorollo.com.br/de50.htmin
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obrigação, repassando-a ao povo.

Lavar as mãos não é boa conduta

de um juiz. Que o diga Pilatos.

(*) Helio Telho Corrêa Filho, ex-

promotor de Justiça no Estado de

Goiás e no Distrito Federal, é

procurador da República e

procurador regional eleitoral de

Goiás

Artigo: Helio Telho Corrêa Filho

“Eu não tinha muita crença que

fosse para frente a construção da

nova Capital, pois o Estado rendia

na época seis (06) mil contos de

réis, anualmente. Esta renda era

usada para despesas normais,

c o m o : p a g a m e n t o d o

funcionalismo, polícia escolas...

etc, afinal suas despesas

normais, além de ser usada na

construção da nova Capital, não

era brincadeira não! O Dr. Pedro

Ludovico, com inteligência que

teve, e capacidade extraordinária,

conseguiu, com Dr. Getúlio

Vargas eram muito amigos um

auxílio de 5 mil réis, dados em

apólices, mas com a condição de

o governo do Estado entregar ao

governo Federal, me parece, 4

(quatro) edifícios, que são os

seguintes: o do Correios e

Telégrafos, Delegacia Fiscal,

Delegacia do Trabalho e o

Tribunal Eleitoral. E com aquele

dinheiro eles teriam que construir

esses prédios também. Era um

amparo do Governo Federal à

iniciativa do Governo Estadual”.

...

“ - Dr. Antônio, nós queríamos

saber como foi o trabalho do

senhor em prol da eleição do

Presidente Mal. Dutra.

O país caiu na Ditadura Vargas.

O governo Vargas caiu, e entrou a

Magistratura do Governo Federal.

O P r e s i d e n t e d o

Supremo Tribunal, o Linhares,

assumiu a Presidência da

República, e, em cada Estado, o

Presidente do Tribunal assumiu a

governadoria do Estado. Aqui, em

Goiás, coube ao Desembargador

Eládio Amorim, um homem

extraordinariamente inteligente,

homem de muito valor, muito

humano, e, nessa oportunidade,

os Prefeitos também tiveram que

sair das Prefeituras, e teriam que

ser substituídos por outros”. ( ic)S

Antônio de Far ia Fi lho,

Advogado, Secretário de estado

do Interior, Justiça e Segurança

Pública, Promotor e Procurador

de Justiça. Extraído da obra

Memória Cultural: Ensaios da

História de um Povo, Goiânia,

1985. Editado pela Assessoria

Especial de Cultura da Prefeitura

de Goiânia.

Excerto de Depoimento: Antônio de Faria Filho
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A história do nosso Direito

Eleitoral está intimamente ligada

à história do Brasil. Desde o início

de nossa colonização embriões

de um processo democrático são

construídos em nossa terra. O

crescimento e a formação das

comunidades, exigiam escolhas

de representantes, que em alguns

momentos foram eleitos pelo

voto.

Das primeiras eleições que se

tem notícia no País, realizada em

1532, para a escolha do Conselho

Municipal da Vila de São Vicente

até os dias atuais, vivemos

períodos cíclicos, onde os ideais

democráticos, umbilicalmente

atrelados ao ato de votar, foram

inúmeras vezes sufocados,

renascendo sempre através de

c l a m o r e s d a s o c i e d a d e

organizada, por diversos de seus

setores.

A Justiça Eleitoral atualmente é

o espelho da democracia. Tal

afirmação não contém exagero,

pois nesses 60 anos de criação do

Tribunal Superior da Justiça

Eleitoral, hoje Tribunal Superior

Eleitoral, o desenvolvimento e a

confiabilidade da Justiça Eleitoral

fazem dela um modelo de

eficiência desejado por todos nós

para os demais campos da

jurisdição.

Assim é importante comemorar

esse marco, que também serve

como reflexão. Reflexão, para

não esquecer as remotas raízes

do Direito Eleitoral, que singraram

com as naus portuguesas

trazendo as primeiras lições de

democracia. Vale lembrar que

antes mesmo da declaração de

Independência do país em 1822,

já haviam ocorrido algumas

Eleições em solo brasilis, com as

óbvias limitações da época.

Não é possível discorrer sobre

o Direito Eleitoral Brasileiro sem

lembrar da célebre Lei Saraiva, de

1881, que estabeleceu pela

primeira vez Eleições Diretas no

País. Daí, cumpre-nos lembrar do

advogado Rui Barbosa, Relator

da citada Lei, que no brilhante

“Credo político” disse: “Creio na

liberdade onipotente, criadora

das nações robustas; creio na lei,

emanação dela, o seu órgão

capital, a primeira das suas

necessidades; creio que, neste

regime, não há poder soberano, e

soberano é só o di re i to ,

interpretado pelos tribunais; creio

que a própria soberania popular

necessita de limites, e que esses

limites vêm a ser as suas

Constituições, por ela mesma

criadas, nas suas horas de

inspiração jurídica, em garantia

contra os seus impulsos de

paixão desordenada;”. A verdade

é que em meio em crenças e

descrenças o brasileiro hoje tem

motivos para acreditar na Justiça

Eleitoral.

Justificável, entretanto, a

importância de não se permitir

q u e a J u s t i ç a E l e i t o r a l ,

banalizando a hermenêutica da

legis lação brasi le i ra, seja

utilizada como substitutiva da

vontade dos cidadãos, realizando

mudanças no cenário de modo a

não influir na realidade social

Exemplo e Justiça Eficiented

Felicíssimo Sena (*)

Artigo
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vigente.

Tal influência implicaria na

geração de um grave conflito de

modo a que o Órgão destinado a

fazer prevalecer a vontade

popular estaria a contrariá-la ou

até mesmo a mudá-la.

A a ç õ e s d e n u n c i s t a s

assumiram tamanho gigantismo

em nosso meio, com sintomas de

fortalecimento, na medida em que

as mudanças legislativas que

reduzir iam os custos das

campanhas e a fidelidade

partidária não chegam.

A grande dificuldade está entre

encontrar o limite de ação que

iniba o abuso dos poderes político

e econômico, claros aviltadores

da vontade popular, sem, todavia

permitir que a operação de uma

super Justiça Eleitoral que se

transforme em substitutivo da

mesma vontade, convertendo-se

em segundo ou terceiro turno de

tantas eleições.

O equilíbrio, sempre difícil em

todas realidades é a meta

maior.

Nossa visão recomenda uma

Justiça Eleitoral mais preventiva,

evitando que a vontade popular

seja maquiada pela eficiência do

poder econômico. Será bom que

a Justiça da Democracia atue de

forma mais intensa na criação

suplementar de normas e na

eficiência da operação que já vem

demonstrando.

Durante toda história, o direito

eleitoral no Brasil caminha em

paralelo com o direito ao voto,

secreto, direto e por ora,

obrigatório.As novas gerações de

b r a s i l e i r o s j á e s t ã o s e

acostumando com a urna

eletrônica, muito própria da

curiosidade de nossos jovens

nesse campo da revolução

eletrônica.

Não faz muito que a potiguar

Celina Guimarães Vianna tornou-

se a primeira eleitora do Brasil,

em autêntica revolução social. No

terreno dos goyazes, Almerinda

Arantes e Ana Braga e outras

davam sinais de uma emergente

geração de mulheres que pelos

caminhos da política plantavam a

emancipação feminina, com suas

grandes conseqüências. Até para

esse campo, a democracia se faz,

ú t i l , m a i s d o q u e i s s o ,

indispensável.

A crise de confiança vivida pelo

Brasi l , caracter izada pelo

descrédito nas pessoas públicas

sugere uma profunda reforma em

nossa estrutura política. Nesse

quadro, a Justiça Eleitoral

brasileira surge como uma das

instituições capazes de restaurar

e motivar a confiança da

população.

Os grandes desmotivadores de

nossas instituições políticas,

contraditoriamente, são os

próprios partidos, que buscam

alcançar determinados fins,

particularmente o poder por si

mesmo, sem atenção para com

os caminhos utilizados. Valem-se

de quaisquer meios.

É de se esperar que os partidos

brasileiros se distanciem de suas

orige ou a elas não retornem,ns

evitando as lembranças dos

autênticos grupos familiares

paulistas de Pires e Camargos

que se engalfinharam pelo poder,

sem os limites mínimos que boa

ética recomenda.

Nos dias modernos a Justiça

Eleitoral não pode ser vista como

m e r a r e s p o n s á v e l p e l a

organização do dia das eleições.

Deve ser vista, tratada e

respeitada, como uma instituição

que, desde a sede do TSE até o

mais distante Cartório Eleitoral

presta relevante serviço à

comunidade.

Artigo: Felicíssimo Sena
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A modernidade da urna

eletrônica deve servir ao Brasil

c o m e f i c i ê n c i a , m a s e

principalmente como instrumento

de realização da legítima vontade

popular. A urna é para o voto

como o milho é para a farinha, um

de seus produtos finais. É preciso

preparar aquele para que as

conseqüências sejam saudáveis

e duradoura .s

S e m d ú v i d a , o f e t i c h e

eletrônico da Justiça Eleitoral

deve servir como estímulo aos

demais setores responsáveis

pela jurisdição, evitando as

monumentais diferenças hoje

existentes entre os seguimentos

de um mesmo Poder.

O t r a t a m e n t o h u m a n o

dispensado aos usuários, o

aparelhamento humano de seus

quadros e a estrutura material

convertem a Justiça Eleitoral num

bom indicador no sentido de que é

possível fazer-se uma justiça

melhor do que temos.

Nítida a evolução da Justiça

Eleitoral ao longo dos anos,

sendo que a comemoração dos

60 anos da criação do Tribunal

Superior Eleitoral deve servir para

que todos nós brasi leiros

a c r e d i t e m o s n u m f u t u r o

possivelmente melhor.

Felicíssimo Sena(*)
Advogado

“Quan o em vida, já deixei umd

discurso público, fartamente

divulgado, como orador oficial

designado pelo Tribunal Regional

Eleitoral de Goiás para saudar o

seu filho, Mauro Borges Teixeira,

na sua diplomação a Governador,

outro ilustre goiano de que Goiás

muito espera, o que penso sobre

Pedro Ludovico.

Esse discurso, em que disse

v e r d a d e s n u n c a d a n t e s

pub l i cadas , t a l vez tenha

propiciado a suspensão dos

meus direitos políticos por dez

anos. Aliás, sem nenhuma

intenção de ironia, foi esse ato de

força e arbítrio o único e glorioso

galardão que hei colhido em

minha modesta vida pública, pois

humilde magistrado de província,

fui alçado à altura das mais

primorosas inteligências dos

maiores homens desta nação,

políticos jurista , militares das, s

maiores graduações, cientistas,

p r o f e s s o r e s , s o c i ó l o g o s ,

e s c r i t o r e s , m ú s i c o s ,

c o m p o s i t o r e s , o p r ó p r i o

homenageado por esta crônica,

três ex-Presidentes da República,

eleitos por votos livres e diretos

do povo brasileiro, através de três

partidos distintos e de conteúdos

ideológicos diferentes”. (sic)

F r e d e r i c o d e M e d e i r o s ,

a d v o g a d o , m a g i s t r a d o ,

desembargador aposentado

compulsoriamente, cuja última

sessão presidida por nestaele

Corte foi em 2 de junho de 1964.

Mediante ofício n.º 265, de 3, do

mesmo mês e ano, transmitiu ao

Vice-Presidente, Geraldo Bonfim

de Freitas, as funções de

Presidente (ata da sexagésima

nona sessão do TRE/GO). O

excerto acima foi extraído da obra

Memória Cultural: Ensaios da

História de um Povo, Goiânia,

1985. Editado pela Assessoria

Especial de Cultura da Prefeitura

de Goiânia.

Excerto de Depoimento: Frederico de Medeiros

Artigo: Felicíssimo Sena
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+ Em 1992, foi incluída a construção da nova sede do Tribunal Regional

Eleitoral de Goiás no Plano Plurianual do Tribunal Superior Eleitoral, com

previsão para o exercício de 1994.

+ Somente em 1996, na gestão do Ministro Castro Filho, na ocasião

Desembargador Presidente do TRE-GO, deu-se a liberação dos

recursos, que a princípio eram insuficientes para fazer frente a obra, o

que implicou em redução da área a ser edificada.

+ Em 26/08/96, na gestão do Des. Jalles Ferreira da Costa,

concretizou-se a licitação.

+ Em setembro de 1996, deu-se inicio à obra com a limpeza do terreno e

escavação do subsolo.

+ A Comissão de Assessoramento Técnico e Administrativo (Cemap),

responsável por acompanhar todas as ações do processo construtivo, foi

designada com os seguintes componentes: Engº Civil Glaudson de

Souza Costa, Engº Civil Ronaldo Sabino da Paixão, Engº Civil José

Muniz Falcão (Engº Fiscal),Arqª Lícia Camilher Machado Branão (Autora

do Projeto de Arquitetura), Arqª Ancilla Maria da Veiga Jardim Siqueira,

Arqº Alberto Aureliano Bailoni, Engº Elet. Lineu Francisco Sinício e Engº

Civil Orivaldo Jorge deAraújo.

+ Em 16.02.1997, assumiu a Presidência do TRE-GO o Des. Antônio

Nery da Silva e na Diretoria Geral, Dr. Nidion Albernaz, que deram-

continuidade à obra.

+ O Des. Nery, com sua capacidade de grande empreendedor e

administrador, promoveu amplo apoio no sentido de que a obra em

questão fosse complementada e melhorada, inclusive com a liberação

pelo TSE de mais recursos, o que propiciou a realização de mais de 30

licitações complementares.

O Des. Nery e sua equipe entregaram a obra em fevereiro de 1998, muito

bem aparelhada, com modernos recursos de automação predial (edifício

inteligente) e uma infra-estrutura capaz de proporcionar melhores

condições de trabalho aos servidores do Tribunal de Goiás.

(*) Glaudson de Souza Costa

Analista Judiciário e Secret rio de Informática do TRE-GOá

Placa em homenagem ao Des. Jalles Ferreira da Costa
pelo inicio da obra em sua gestão (Jan/1997)

Escavação do subsolo (Set/1996)

Laje do 2º pavimento (Fev/1997)

Des. Antônio Nery da Silva - Presidente do TRE/GO
Dr. Nidion Albernaz - Diretor Geral e Engº. Glaudson (Jan/1998)

N pr do TRE/GOovo édio
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A mais remota eleição ocorrida no Brasil data

de 23 de janeiro de 1532, para o Conselho Municipal

de São Vicente, em São Paulo. Era o início de

eleições livres, universais e indiretas no Brasil. A

partir desta data todas as vilas e cidades tinham seus

conselhos municipais escolhidos pelo povo, que

elegiam seis eleitores e eles escolhiam os oficiais da

Câmara Municipal. O primeiro código eleitoral

aplicado no Brasil era denominado Ordenações do

Reino, elaborado em Portugal no fim da Idade Média

e utilizado até o ano de 1828. Este código foi

empregado apenas uma vez no País, em 1821, para

eleger os representantes brasileiros junto à Corte

Portuguesa.

Em Desterro, atual Florianópolis, no livro

"Nossa Senhora do Desterro - Notícia", de Oswaldo

Rodrigues Cabral, o historiador descreve que a

sacristia da catedral metropolitana servia para

realização de eleições. Assim como em outras

províncias, o sufráfio era feita pelo sistema de

pelouros. Antes de terminar o prazo para conclusão

dos mandatos, eram escolhidos seis nomes pelos

eleitores reunidos no templo. Depois do pleito, os

nomes dos seis eleitos eram escritos num papel, que

era revestido por cera, em forma de bola. Aí era

colocado num cofre com três fechaduras. No tempo

devido, um menino era escolhido para retirar os

nomes dos eleitos.

Até o fim do Império, com a proclamação da

República, o voto era limitado a pessoas possuidoras

de uma renda igual ou superior a 25 quintais de

mandioca, o equivalente a 1,5 tonelada. O eleitorado

Até chegar às urnas eletrônicas, a vontade do eleitor brasileiro já foi
depositada em urnas de madeira, lona e propileno

Jeferson Lima

Urna de madeira, década de 30 Urna de lona, década de 60Éclair, de lona, década de 50

Eleições no Brasil

Urnas históricas
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não ultrapassava 1% da população. Os eleitores

eram apenas os homens livres, analfabetos ou não.

Os primeiros partidos políticos brasileiros surgiram

em 1831. Havia três. O partido Restaurador lutava

pela volta de Dom Pedro I, o Republicano pel fim dao

monarquia e o Liberal pela reforma da Constituição

de 1824, mas também defendia a monarquia.

Diretas

A primeira eleição direta no Brasil foi

estabelecida pela Lei Eleitoral de 1828, que

regulamentava as leis municipais. Não havia título de

eleitor e o votante era identificado pelos membros da

mesa de votação ou por pessoas que o

acompanhassem. O título foi instituído pela lei

Saraiva, em 1881. Mas o documento não evitou o fim

dos abusos e fraudes. No título constava somente

nome, religião, estado civil e profissão. Havia

eleitores fantasmas e votavam mortos e crianças.

Desde a Proclamação da República, em 1889,

o Brasil já teve 42 presidentes. Oito deles chegaram

ao poder pela força e somente 18 foram eleitos pelo

voto popular. O pequeno eleitorado e a fraude

constante faziam alguns políticos bater recordes de

popularidade bastante suspeitos. O caso mais

notório é do presidente Rodrigues Alves, que atingiu

99% dos votos apurados na eleição de 1918. As

cédulas podiam ser manuscritas ou impressas em

jornais. Ao eleitor bastava recortá-las, colocá-las em

um envelope e depositá-las na urna

O primeiro presidente da República foi

Prudente José de Moraes Barros, eleito em 1ª março

de 1894 com 276.583 votos, depois de um período

conturbado, em que Deodoro, o primeiro presidente

após a Proclamação da República, renunciou ao

cargo. Em seu lugar assumiu o vice, Floriano Peixoto.

Só votavam nesta época homens com idade acima

de 21 anos. Mulheres, analfabetos, mendigos,

soldados rasos, índios e clero regular não tinham o

direito de escolher seus representantes.

O voto feminino só viria com o código eleitoral

de 1932, que normatizava também o voto secreto, já

instituído no Brasil mas pouco ou quase nada

praticado. A Justiça Eleitoral foi criada neste mesmo

ano, mas acabou extinta em 1937, com a ditadura do

Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Foi

reinstalada em 1945 com o nome de Tribunal

Superior Eleitoral (TSE).

Em 1984 houve uma grande movimentação

nacional pela volta das eleições diretas para

presidente, mas o projeto não passou pelo

Urna eletrônicaMicrocomputador utilizado como urna em 1991
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Congresso Nacional. O maior período que os

brasileiros passaram sem eleger diretamente um

presidente foi de 29 anos, de 1960 a 1989. A

constituição de 1988 aumentou o número de

eleitores, permitindo que jovens entre 16 e 18 anos e

analfabetos tivessem direito ao voto e tornou

facultativo o voto de pessoas com mais de 70 anos.

Pioneirismo

Até chegar ao processo informatizado, as urnas

já foram bastante simples. Um bom exemplo é uma

caixa de madeira utilizada da década de 1930. Ou o

modelo de lona, a éclair, utilizado nas eleições de

1956. Era fechada com três lacres: arame com selo

de chumbo, selo de papel rubricado pelo TRE e

cadeado. A partir de 1956 começou ser substituída

por lona marrom e com um formato vertical. Por

último foram utilizadas urnas de propileno. A primeira

votação eletrônica do País ocorreu em Brusque,

durante o segundo turno das eleições presidenciais

de 1989, em caráter experimental. O Brasil está na

vanguarda do processo eletrônico.

Em 1991, o TRE/SC inovou novamente na

utilização de urna eletrônica e realizou o primeiro

plebiscito totalmente informatizado da América

Latina. A votação ocorreu no distrito de Cocal, que

votou pela emancipação de Urussanga e hoje é

denominado Cocal do Sul. A urna utilizada na eleição

faz parte do acervo do Centro de Memória do

TRE/SC.

Fonte: fragmentos do texto “Urnas Históricas”.

Jeferson Lima.  Última Página. . Joinville.Jornal A Notícia

Santa Catarina.

Em < >http://www.an.com.br/ancapital/2002/out/06/1ult.htm

Acesso em 21.11.2005.

Apuração de votos. Jornal O Popular, 05.10.1965 Fila para votar. Jornal O Popular, 05.10.1965
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