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exerceu a presidência com toda a plenitude, revelando-se um grande gestor, que escolheu uma equipe de primeira grandeza, 
conduzindo bem os julgamentos e, com muita ponderação, tornou as coisas simples, numa simplicidade técnica digna de 
elogio, com um grau de humanidade muito além do comum, transmitindo tranquilidade, assim, sua gestão serena deve ser 
parabenizada e vai ficar na história. A Doutora Doraci Lamar declarou que é uma honra e um privilégio trabalhar com o 
Presidente Waldeck e que se sente feliz com a amizade nascida entre eles desejando que seja eterna. Afirmou que o 
Presidente tem um coração de criança que cativou a todos. O Doutor Airton Fernandes de Campos ressaltou o seu prazer em 
reencontrar o Desembargador João Waldeck, depois de muitos anos de FADA (Faculdade de Direito de Anápolis), e que este 
humanizou este Tribunal, pois constata a alegria e a dedicação dos servidores em todas as unidades. Declarou que com a sua 
maneira de conduzir o TRE/GO o Presidente semeou boas sementes e que outros colherão a alegria e o prazer de trabalhar 
nesta Corte, sendo que quem ganha com isso é a sociedade. Assim, o parabenizou pela boa administração e pela pessoa 
simples e carinhosa que é, declarando-se honrado em ter trabalhado com o Desembargador Waldeck. O Doutor Leão 
Aparecido Alves consignou que, embora não tenha a capacidade verbal dos que o antecederam, gostaria de registrar, de 
coração, que foi um prazer e uma honra ter trabalhado sob a presidência do Desembargador Waldeck. Relembrou desde o 
primeiro dia de atuação nesta Corte da disposição em acolhê-los, não como um tutor, mas como um verdadeiro pai, expondo 
com tranquilidade as questões complicadas e resolvendo de forma direta e simples, as questões complexas. Afirmou que o 
Presidente semeou paz e tranquilidade, e que isto será um farol para seguirem não só em termos jurídicos. Destarte, registrou 
que está de parabéns e ressaltou sua humanidade, que é admirável, desejando que Deus continue abençoando-o nesta senda 
reta e justa em que vive. O Doutor Marcelo Arantes de Melo Borges afirmou que o maior destaque na personalidade do 
Desembargador João Waldeck é a sabedoria, sendo uma lição para todos e, especialmente, para si, pois consegue 
transformar uma situação complicada em simples, revelando a sabedoria e a experiência adquirida nos 36 anos de 
magistratura, então agradeceu pelo carinho e aprendizado. Já o Doutor Marcello Santiago Wolff frisou que o Desembargador 
Waldeck é o exemplo perfeito da pessoa que encontrou sua vocação, e, por conseguinte, é um homem feliz, realizado, razão 
pela qual encontra alegria no exercício da judicatura. Portanto, o que para muitos seria um sacrifício, para ele é gratificante, por 
isso torna o complexo simples e exterioriza essa felicidade interna na forma de generosidade e alegria, em que todos se 
beneficiam. Afirmou que, particularmente, se sentiu honrado em atuar ao lado do Desembargador João Waldeck e agradeceu-
lhe. Antes de encerrar a sessão, o Presidente dirigiu-se à Senhora Elza Marçal de Oliveira para agradecer pelo carinho com 
que o serviu durante esses dois anos, com o café, o chá e a quitanda, assim, desejou que Deus a abençoe e à sua família. 
Nada mais havendo, às 21:50 o Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, gravou-se a 31ª sessão ordinária em 
meio digital (DVD) e lavrou-se, circunstanciadamente, a presente ata, a ser aprovada na sessão seguinte, que será assinada 
pelo Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, pelo Procurador Regional Eleitoral e por mim, Secretária de Sessões.  

Goiânia, 28 de abril de 2014. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
PRESIDENTE 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

MARIA SELMA TEIXEIRA 
SECRETÁRIA DE SESSÕES 

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

PORTARIA 

P O R T A R I A Nº 232/2014-PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 36, § 
1º, do Código Eleitoral, e artigo 9º da Resolução TRE/GO nº 183/2012 e, ainda, tendo em vista o que decidiu este Regional na 
31ª sessão ordinária realizada no dia 28.04.2014 (protocolo nº 15.937/2014), 

Considerando o disposto na Resolução TRE/GO nº 222/2014, RESOLVE: 

Art. 1º. Modificar a composição da Junta Eleitoral da 11ª ZE, com sede na Comarca de FORMOSA/GO, para substituição de 
membros, conforme decisão do Tribunal. 

Art. 2º. A Junta Eleitoral da 11ª ZE passa a ter a seguinte composição, para exercício das atribuições previstas no artigo 91 da
Resolução TSE nº 23.372/2011, concernentes à nova eleição: 

P O R T A R I A Nº 232/2014-PRES 
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Considerando o disposto na Resolução TRE/GO nº 222/2014, RESOLVE: 
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PRESIDENTE: DRA. MARINA CARDOSO BUCHDID (JUÍZA) 
MEMBRO(S): FERNANDO OLIVEIRA SAMUEL 

FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 
SUPLENTE: ROGÉRIO DE CARVALHO COSTA 

Anote-se e Publique-se. 

Goiânia, 30 de abril de 2014. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 
Presidente 

PORTARIA Nº 214/2014/PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), RESOLVE: 

Art. 1º DISPENSAR, a contar de 06/03/2014, o(a) servidor(a) efetivo, BRUNO FRANKLIN SOARES DA SILVA, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, do exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral, com 
sede no Município de Novo Gama/GO. 

Art. 2º DESIGNAR, a contar de 26/03/2014, o(a) servidor(a) efetivo, TIAGO SILVA VIANA, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral, com sede no Município de 
Novo Gama/GO. 

Goiânia, 14 (quatorze) de abril de 2014. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 

DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL 

P O R T A R I A Nº 225/2014/PRES-TRE/GO 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 

Considerando o afastamento legal da Dra. Lívia Vaz da Silva, Juíza Eleitoral da 091ª ZE de Panamá-GO, no período de 
28.04.2014 a 27.05.2014, conforme informações prestadas pelo Chefe de Cartório Substituto da referida Zona Eleitoral; 

Considerando a substituição automática, conforme Tabela do Judiciário Estadual;. 

Considerando o disposto na Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Dr. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Goiatuba-GO, para substituir na jurisdição eleitoral da 091ª ZE, com sede no município de Panamá-GO, no período de 28.04 a 
27.05.2014, em razão de afastamento legal da titular. 

Anote-se e Publique-se. 

Goiânia, 28 de abril de 2014. 

Des. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 

P O R T A R I A Nº 228/2014/PRES-TRE/GO 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXXIX, do Regimento Interno do Tribunal, e, 

CONSIDERANDO o ATO/PRESI/ASMAG – 685, de 15 de abril de 2014, da Presidência da Justiça Federal da Primeira Região, 
que designou o Juiz Federal ALDERICO ROCHA SANTOS, da 5ª Vara Federal de Goiás, para atuar neste Regional no período 
de 22.04 a 21.05.2014, em razão de férias do Juiz Federal Jesus Crisóstomo de Almeida;  
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PRESIDENTE: DRA. MARINA CARDOSO BUCHDID (JUÍZA) 
MEMBRO(S): FERNANDO OLIVEIRA SAMUEL 

FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 
SUPLENTE: ROGÉRIO DE CARVALHO COSTA 

Anote-se e Publique-se. 

Goiânia, 30 de abril de 2014. 

Des. WALTER CARLOS LEMES 
Presidente 


