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Ao final, o DOUTOR MARCELLO SANTIAGO WOLFF, anunciou que a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL em Goiás deu continuidade 
à fiscalização da propaganda partidária, agora no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que nesta data ajuizou ações contra os partidos 
políticos que não cumpriram a legislação eleitoral, com base na exigência de fomento à participação feminina na política. Consignou que, no 
ano passado, 9 (nove) partidos políticos transmitiram propaganda eleitoral e todos descumpriram a legislação, e que as respectivas 
representações eleitorais ajuizadas foram julgadas procedentes num percentual de 90% (noventa por cento), o que proporcionou um efeito 
benéfico neste ano, visto que dos 14 (quatorze) partidos que transmitiram propagandas eleitorais 8 (oito) cumpriram a legislação, e afirmou que 
os 6 (seis) que não a cumpriram responderão às ações protocolizadas nesta data, dessarte, parabenizou a Corte pela postura firme que 
culminou com este resultado. Por seu turno, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE ressaltou que o trabalho desta Corte é consectário da 
atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e dos servidores do TRE/GO. 

Nada mais havendo a tratar, às 18:36, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 48a 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), 30 DE JUNHO DE 2015.
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PORTARIA Nº 405/2015/PRES

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

CONSIDERANDO a expedição da Portaria TSE nº 297, de 25/06/2015  Portaria CNJ nº 06,  de 25/06/2015 e Portaria TRE/SP nº 133, de 
25/06/2015, RESOLVE:

Art. 1º O expediente diário, no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás, no período de 1º  a 31 de julho de 2015, será de 05 (cinco) horas, das 13 
às 18:00h.

Art. 2º Excepcionalmente, a jornada diária dos servidores que auxiliarem nas sessões plenárias, marcadas para 1º a 10 de julho de 2015, 
poderá ser prorrogada, conforme a necessidade do serviço, mediante autorização do Diretor-Geral, nos dias em que houver sessão.

Art. 3º O protocolo funcionará das 13:00 às 19:00 horas.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 29 (vinte e nove) de junho de 2015.
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