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cumprimentou novamente o ilustre PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL e afirmou que este conduzirá a PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM GOIÁS da melhor forma possível. Registrou sua admiração e de sua família pela instituição do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, em razão dos relevantes serviços prestados em Goiás e no país, e informou que acompanha o excelente trabalho desenvolvido 
pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA em Anápolis, onde sua filha MARIANA faz estágio, sendo que esta, inclusive, pretende seguir essa 
carreira tal a identificação com a função. 

Ainda, o JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS consignou que o DOUTOR MARCELLO SANTIAGO WOLFF prestou um grande serviço à 
Justiça Eleitoral durante o período de sua atuação e destacou sua humildade, representada pela iniciativa de estudar a necessidade de 
autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal dos doadores de campanha eleitoral e comunicá-la a todos os promotores de justiça do 
Estado de Goiás, que o fez refluir e acolher a sua tese de ilicitude da prova obtida sem autorização judicial nas representações eleitorais por 
doações acima do limite legal. Por fim, o JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS desejou, emocionado, que Deus abençoe o DOUTOR 
MARCELLO SANTIAGO WOLFF nesta nova missão e agradeceu pela oportunidade da convivência.

Por seu turno, o PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL agradeceu os elogios e os votos do Presidente e do Decano do TRE-GO, 
respectivamente, e ressaltou que estes se devem aos laços de amizade que foram construídos neste tribunal, onde aprendeu com o atual 
Presidente, DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES, com o Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, DESEMBARGADOR 
KISLEU DIAS MACIEL FILHO, e com o ex-Presidente  do TRE-GO, DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, que se deve 
assumir as responsabilidades. Afirmou que assumir a chefia administrativa da instituição é uma grande responsabilidade, pois todos os 
procuradores têm plena autonomia, mas necessitam do suporte necessário para que possam ter todas as condições para realizar suas 
atribuições. Destacou que tem muito orgulho de fazer parte do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e que essa nova etapa tem tudo para ser 
bastante enriquecedora, dessarte, agradeceu a todos pelos cumprimentos e registrou sua tranquilidade ao deixar esta Corte, tendo em vista 
que, no seu entender, assumirá a cadeira um colega tão ou mais preparado.  

Ao final, o DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES ressaltou que a emoção demonstrada pelo DOUTOR AIRTON CAMPOS é de 
todos os ilustres pares, e que o sucesso não vem por acaso e sim com muito trabalho, razão pela qual o DOUTOR MARCELLO WOLFF, que 
prestou serviços relevantes nesta Corte Eleitoral, foi eleito, assim, desejou que Deus o abençoasse nessa nova etapa de sua carreira.

Nada mais havendo a tratar, às 17:41, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 43a Sessão Ordinária, que foi gravada em meio digital (DVD). E, para constar, eu, 
______, Maria Selma Teixeira, Secretária de Sessões, lavrei a presente Ata, a ser aprovada na sessão seguinte e que será assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente. SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, 
GOIÂNIA(GO), 15 DE JUNHO DE 2015.

DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES
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PORTARIA Nº 372/2015/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 (férias) do Dr. Aureliano Albuquerque Amorim, Juiz Eleitoral da 133ª ZEGO de Goiânia, no período de 15.06 
a 14.07.2015, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral, de 21.05.2015 e informação prestada pela Secretaria de Juízes 
Auxiliares da Presidência em 09.06.15;

Considerando o disposto nos arts. 7º, inciso III, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o Dr. WILTON MÜLLER SALOMÃO, Juiz Eleitoral da 134ª ZEGO de Goiânia, para substituir na jurisdição eleitoral da 133ª 
ZEGO, com sede no referido município, no período de 15.6 a 14.07.2015, em razão de afastamento legal do(a) titular.

Anote-se e Publique-se.

Goiânia, 9 de junho de 2015.

Des. WALTER CARLOS LEMES - Presidente

PORTARIA Nº 372/2015/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso XXXIX, do 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 (férias) do Dr. Aureliano Albuquerque Amorim, Juiz Eleitoral da 133ª ZEGO de Goiânia, no período de 15.06 Considerando o afastamento legal (férias) do Dr. Aureliano Albuquerque Amorim, Juiz Eleitoral da 133ª ZEGO de Goiânia, no período de 15.06 
a 14.07.2015, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral, de 21.05.2015 e informação prestada pela Secretaria de Juízes 14.07.2015, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral, de 21.05.2015 e informação prestada pela Secretaria de J
Auxiliares da Presidência em 09.06.15;
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Des. WALTER CARLOS LEMES - Presidente


