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Boas, que a partir de junho será sucedido, na presidência do Colégio de Presidentes, pelo Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Manaus, ao qual teceu elogios referindo-se à sua atuação quando do Encontro do Colégio de Presidentes no 
Estado do Amazonas. Prosseguindo, o Presidente, diante da impossibilidade de comparecer ao encontro de Corregedores 
solicitou ao Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral que justifique sua ausência, sobretudo perante às Ministras Laurita
Hilário Vaz e Fátima Nancy Andrighi, e, enfatizando a relação familiar que mantém com a Ministra Laurita Vaz,  lamentou por 
não poder se fazer presente quando da outorga da Comenda, orientando os pares a comparecer ao Encontro dos 
Corregedores em Rio Quente, salientando, ainda, a importância de se convidar os juízes substitutos. Ainda, o Presidente, 
destacou a união da Corte, que considera uma família, e a relevância de se demonstrar o espírito de irmandade que permeia 
as relações interpessoais mantidas no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás, tendo em vista o bom convívio com os advogados, 
as relações entre os pares e a convivência harmônica e salutar com o Ministério Público, destacando que desde a participação 
do Dr. Alexandre Moreira Tavares dos Santos, que antecedeu os atuais Procuradores Regionais Eleitorais, Dr. Marcelo Ribeiro 
de Oliveira e Dr. Raphael Perissé Rodrigues Barbosa, tem-se estabelecido, neste Regional, uma relação mútua de respeito e 
amizade, e que possíveis divergências vivenciadas no passado, hoje, estão superadas. Afirmou o Presidente que suas 
palavras não eram de despedida, mas apenas tinham a intenção de evidenciar o espírito fraterno que impera na Corte Eleitoral, 
afirmando, também, que sua ausência ao evento da Corregedoria não representará, de forma alguma, desprestígio de sua 
parte para com o Corregedor, manifestando, por conseguinte, o reconhecimento dos enormes esforços empreendidos para a 
realização do encontro dos corregedores, alguns dos quais participou, quando ocupou o cargo de Corregedor, e também, na 
Gestão da Corregedoria pelo Desembargador Rogério Arédio Ferreira, que não pôde participar, naquela ocasião. Ao final, o 
Presidente manifestou-se ciente da responsabilidade e das dificuldades em se sediar um evento como o de Corregedores, 
mencionando que quando de suas participações nos encontros passados já se constatava a expectativa da realização em 
Goiás, e reforçou o pedido de justificativa para sua ausência no mencionado evento. Nada mais havendo, às 19:11 o 
Desembargador Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, gravou-se a 27ª sessão ordinária em meio digital 
(DVD) e lavrou-se, circunstanciadamente, a presente ata, a ser aprovada na sessão seguinte, que será assinada pelo 
Desembargador Gilberto Marques Filho, pelo Procurador Regional Eleitoral e por mim, Maria Selma Teixeira, Secretária de 
Sessões.                 

Goiânia, 9 de abril de 2013. 

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO 
PRESIDENTE 

Doutor MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

MARIA SELMA TEIXEIRA 
SECRETÁRIA DE SESSÕES. 

PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 

ATOS DO CORREGEDOR 

Portarias 

PORTARIA VPCRE-GO N.04/2013 

PORTARIA VPCRE- GO Nº 04/2013 

O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no disposto pelos artigos 143 e seguintes, da Lei nº 8.112/90 e artigo 20, inciso XVIII, da
Resolução nº 115/2007 do TRE/GO (Regimento Interno); 

Considerando o teor da Informação de fls. 02/03 do Procedimento Administrativo nº 1.257/2013, subscrita pelo Chefe de 
Cartório da 138ª Zona Eleitoral e pelo respectivo Analista Judiciário, a qual noticia fatos com relevância para os ordenamentos

PORTARIA VPCRE-GO N.04/2013 

PORTARIA VPCRE- GO Nº 04/2013 

O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, no uso de O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, 
suas atribuições legais, com fulcro no disposto pelos artigos 143 e seguintes, da Lei nº 8.112/90 e artigo 20, inciso XVIII, dasuas atribuições legais, com fulcro no disposto pelos artigos 143 e seguintes, da Lei nº 8.112/90 e artigo 20, inciso XVIII, da
Resolução nº 115/2007 do TRE/GO (Regimento Interno); 

Considerando o teor da Informação de fls. 02/03 do Procedimento Administrativo nº 1.257/2013, subscrita pelo Chefe de Considerando o teor da Informação de fls. 02/03 do Procediment  subscrita pelo Chefe de 
Cartório da 138ª Zona Eleitoral e pelo respectivo Analista Judiciário, a qual noticia fatos com relevância para os ordenamentos
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penais e administrativos, hipoteticamente praticados pelo servidor efetivo deste Tribunal, Renato Santos Delforge, consistentes
no lançamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor de Romes Fonseca do Carmo e na 
comunicação de suspensão de seus direitos políticos em razão de sentença criminal proferida em São Miguel do Guamá/PA; 

Considerando que não foram demonstrados os lastros documentais que embasariam a aludida suspensão dos direitos políticos 
bem como o lançamento da multa, ou que indicassem a hipótese de equívoco, sob o argumento de que todos os anos vários 
documentos são incinerados e, principalmente, tendo em vista que os documentos que comunicam Suspensão de Direitos 
Políticos devem ser conservados por 06 (seis) anos, conforme Tabela de Temporalidade da Resolução nº 131/2008 do TRE-
GO;   

Considerando que o número de protocolo do Tribunal de Justiça do Pará se refere a denunciado com nome completamente 
diverso do eleitor Romes Fonseca do Carmo (fl. 13) e que não consta distribuição de feito criminal no mesmo estado em nome 
deste (fl. 11);

Considerando o teor dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência de fl. 07, os quais ligam de maneira direta as pessoas de 
Renato Santos Delforge e Romes Fonseca do Carmo; 

RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATO SANTOS DELFORGE, 
servidor pertencente ao quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás – TRE/GO, matriculado sob o número 
5080495. 
Art. 2º. DESIGNAR os servidores GEORGE COSTA ROLIM JÚNIOR – Técnico Judiciário, JULIANA SADDI – Técnico 
Judiciário, MELISSA VIEIRA DOS SANTOS VALENTE – Analista Judiciário, todos lotados na Vice-Presidência e Corregedoria, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo servidor 
RENATO SANTOS DELFORGE, referente aos atos que constam do procedimento administrativo nº 1.257/2013, bem como as 
demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos, sendo assegurado o devido processo legal e ampla 
defesa.
Art. 3º. Designar o servidor DANIEL BOAVENTURA FRANÇA, Técnico Judiciário, lotado na Vice-Presidência e Corregedoria, 
como membro suplente da referida Comissão. 
Art. 4º. Outorgar à Presidente da Comissão poderes para designar, dentro dos integrantes da comissão, o seu Secretário, 
assim como praticar todos os atos destinados à instrução do processo. 
Art. 5º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos 
fatos, bem como deverá colher as provas e/ou depoimentos que entender pertinentes. 
Art. 6º. Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta portaria, para a finalização dos trabalhos da 
comissão, que consistirá na instrução, defesa e no relatório conclusivo. 
Parágrafo único. Entendendo necessária a prorrogação do prazo indicado no caput deste artigo, nos moldes legais, a 
Comissão deverá solicitar tal providência formal e fundamentadamente ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional 
Eleitoral. 
Art. 7º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Goiânia/GO, 16 de abril de 2013. 

Publique-se. Intime-se.  

Des. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA  
Vice- Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS 

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS 

Despachos 

EXTRATO 66/2013 

PROTOCOLO: 3364232012 – RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N. 612-94.2012.6.09.0021 
PROCEDÊNCIA: PORTELÂNDIA – GO 
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penais e administrativos, hipoteticamente praticados pelo servidor efetivo deste Tribunal, Renato Santos Delforge, consistentespenais e administrativos, hipoteticamente praticados pelo servidor efetivo deste Tribunal, Renato Santos Delforge, consistentes
no lançamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor de Romes Fonseca do Carmo e na no lançamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor de Romes Fonseca do Carmo e na 
comunicação de suspensão de seus direitos políticos em razão de sentença criminal proferida em São Miguel do Guamá/PA; 

Considerando que não foram demonstrados os lastros documentais que embasariam a aludida suspensão dos direitos políticos Considerando que não foram demonstrados os lastros documentais que embasariam a aludida suspensão dos direitos políticos 
bem como o lançamento da multa, ou que indicassem a hipótese de equívoco, sob o argumento de que todos os anos vários bem como o lançamento da multa, ou que indicassem a hipótese de equívoco, sob o argumento de que todos os anos vários 
documentos são incinerados e, principalmente, tendo em vista que os documentos que comunicam Suspensão de Direitos documentos são incinerados e, principalmente, tendo em vista que os documentos que comunicam Suspensão de Direitos 
Políticos devem ser conservados por 06 (seis) anos, conforme Tabela de Temporalidade da Resolução nº 131/2008 do TRE-Políticos devem ser conservados por 06 (seis) anos, conforme 
GO;   

Considerando que o número de protocolo do Tribunal de Justiça do Pará se refere a denunciado com nome completamente Considerando que o número de protocolo do Tribunal de Justiça do Pará se refere a denunciado com nome completamente 
diverso do eleitor Romes Fonseca do Carmo (fl. 13) e que não consta distribuição de feito criminal no mesmo estado em nome diverso do eleitor Romes Fonseca do Carmo (fl. 13) e que não consta distribuição de feito criminal no mesmo estado em nome 
deste (fl. 11);

Considerando o teor dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência de fl. 07, os quais ligam de maneira direta as pessoas de 
Renato Santos Delforge e Romes Fonseca do Carmo; 

RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATO SANTOS DELFORGE, DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATO SANTOS DELFORGE, 
servidor pertencente ao quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás – TRE/GO, matriculado sob o número servidor pertencente ao quadro permanente do Tribunal Regional 
5080495. 
Art. 2º. DESIGNAR os servidores GEORGE COSTA ROLIM JÚNIOR – Técnico Judiciário, JULIANA SADDI – Técnico 
Judiciário, MELISSA VIEIRA DOS SANTOS VALENTE – Analista Judiciário, todos lotados na Vice-Presidência e Corregedoria, udiciário, todos lotados na Vice-Presidência e Corregedoria, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo servidor para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo servidor 
RENATO SANTOS DELFORGE, referente aos atos que constam do procedimento administrativo nº 1.257/2013, bem como as RENATO SANTOS DELFORGE, referente aos atos que constam do procedimento administrativo 
demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos, sendo assegurado o devido processo legal e ampla demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabal
defesa.
Art. 3º. Designar o servidor DANIEL BOAVENTURA FRANÇA, Técnico Judiciário, lotado na Vice-Presidência e Corregedoria, Designar o servidor DANIEL BOAVENTURA FRANÇA, Técnico Judiciário, lo
como membro suplente da referida Comissão. 
Art. 4º. Outorgar à Presidente da Comissão poderes para designar, dentro dos integrantes da comissão, o seu Secretário, Outorgar à Presidente da Comissão poderes para designar, dentro dos integrantes da 
assim como praticar todos os atos destinados à instrução do processo. 
Art. 5º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos  Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos 
fatos, bem como deverá colher as provas e/ou depoimentos que entender pertinentes. 
Art. 6º. Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta portaria, para a finalização dos trabalhos da Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta portaria, para a finalização dos
comissão, que consistirá na instrução, defesa e no relatório conclusivo. 
Parágrafo único. Entendendo necessária a prorrogação do prazo indicado no caput deste artigo, nos moldes legais, a caputParágrafo único. Entendendo necessária a prorrogação do prazo indicado no caput deste artigo, nos moldes legais, a caput

Comissão deverá solicitar tal providência formal e fundamentadamente ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional Comissão deverá solicitar tal providência formal e fundamentadamente ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional 
Eleitoral. 
Art. 7º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Goiânia/GO, 16 de abril de 2013. 

Publique-se. Intime-se.  

Des. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA  
Vice- Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 


