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institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Ressaltou que isso é salutar e faz parte da vivência democrática e foi graças e a 
essa postura humilde de Sua Excelência, o DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES, buscando o diálogo e o convencimento da citada 
autoridade, que, futuramente, o TRE/GO terá um prédio condigno com a sua estatura institucional, assim, cumprimentou-o pela humildade 
necessária para esse diálogo e essa conquista.

Por sua vez, o JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS declarou que faz suas as palavras do DOUTOR WOLFF, pois é a humildade do 
Presidente que abre caminhos e talvez por essa humildade os servidores estão com uma sobrecarga de trabalho, oportunidade em que 
discorreu sobre a facilidade de liderar do Presidente e citou fato acontecido em Anápolis, em que o Diretor do Foro trabalhista mandou que a 
policia federal apreendesse todos os servidores grevistas, inclusive os servidores que trabalham com ele, assim, parabenizou Sua Excelência 
pela conquista do novo terreno e pela preocupação em prestar um relevante serviço à comunidade com a Justiça Eleitoral no VAPT VUPT.

Nesta oportunidade, o JUIZ MARCELO ARANTES DE MELO BORGES declarou que, conforme dito pelo DOUTOR MARCELLO WOLFF, essa 
batalha dos servidores da justiça federal foi muito árdua, com um trabalho muito intenso junto ao Congresso Nacional e hoje existe a concreta 
possibilidade de que seja vetado, mas provavelmente o veto será derrubado. Afirmou ser triste que o Executivo, o maior descumpridor e maior 
cliente do Poder Judiciário, não tenha o menor interesse em ter uma justiça qualificada, sendo que ficaria muito triste, principalmente, de ver a 
deterioração de um TRE e de um TRF, almejando que a Justiça Comum se equipare em qualidade com a Justiça Federal por todos os seus 
seguimentos. Por fim, registrou que 9 (nove) anos sem reposição é um absurdo, considerando a inflação desse período, e a observância das 
necessidades basilares, tais como alimentação e medicamentos, de modo que entende como muito justo e apoia a reivindicação do 
SINJUFEGO.

Por fim, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE agradeceu a manifestação dos ilustres pares e empenhou apoio 
às palavras do presidente do sindicato dos servidores federais, torcendo pela justa remuneração dos servidores públicos. 

Nada mais havendo a tratar, às 17:20, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 50a 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), 3 DE JULHO DE 2015.
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PORTARIA Nº 413/2015/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 concurso de remoção/ promoção realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Sessão Extraordinária 
Administrativa de 22.06.2015 e a respectiva posse da Dra. Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes na comarca de Pontalina em 30.06.2015;

Considerando a Tabela do Judiciário Estadual de 30.06.2015, disponível no sítio do TJGO na presente data;

Considerando o disposto no art. 9º da Resolução TRE-GO n.º 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Revogar, a partir de 30.06.2015, a Portaria PRES Nº 377/2015/PRES-TRE/GO, de 11.06.2015, que designa a Dra. Eugênia Bizerra de 
Oliveira Araújo para substituir na jurisdição eleitoral da 045ª ZEGO de Pontalina.

Art. 2º Designar a Drª. DANILA CLÁUDIA LE SUEUR RAMALDES, Juíza de Direito da Comarca de Pontalina, para exercer jurisdição eleitoral 
da 045ª ZEGO, com sede no referido município, no biênio de 30.06.2015 a 29.06.2017.

Anote-se e Publique-se.

Goiânia, 1º de julho de 2015.

Des. WALTER CARLOS LEMES

Presidente
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