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EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR MÉDICO. POSSIBILIDADE DE LABORAR ACIMA DE 04 HORAS DIÁRIAS. 20 HORAS 
SEMANAIS RESPEITADAS.

1. A legislação de regência não impede que o servidor médico possa laborar acima de 04 horas diárias, desde que se respeite o limite de 20 
horas diárias.

2. Entretanto,cabe à Administração dispor sobre o horário de trabalho de seus servidores, de modo a assegurar a plena execução de seu 
planejamento.

3. Recurso desprovido.

Julgado - PA nº 44283 - Sessão Ordinária em 10/12/2015. Acórdão Nº 655/2015 - Relator Juiz Fábio Cristóvão de Campos Faria. ACORDAM 
os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO, nos termos do voto do Relator.  

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

783/2015

PORTARIA  Nº 783/2015

Altera a Portaria n. 772/2015, que dispõe sobre a escala do Plantão Judiciário em segundo grau e forma de plantão dos servidores da Justiça 
Eleitoral de Goiás durante o período de recesso forense, previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010, de 30.5.1996.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições previstas no art. 17, incisos X e XXVII, do 
Regimento Interno, 

CONSIDERANDO a realização do recadastramento biométrico de eleitores em diversos municípios do Estado de Goiás bem como a 
necessidade de incremento de seus percentuais de execução;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 3º da Portaria PRES n. 772/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O funcionamento dos cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor nos municípios submetidos ao 
recadastramento biométrico será organizado pelos respectivos juízes eleitorais, com fixação de horário, dias de funcionamento e número de 
servidores em quantitativo superior ao estabelecido nos artigos 1º e 3º da Resolução TRE/GO n. 203/2013, desde que observada a 
suspensão do expediente apenas nos feriados dos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2015 e 1º de janeiro de 2016. 

§ 1º O servidor indicado para laborar nos dias de plantão, nos termos do art. 3º da Resolução TRE/GO nº 203/2013, sem prejuízo das demais 
atribuições, ficará incumbido da supervisão dos trabalhos de atendimento no período.

§ 2º Todos os servidores requisitados ou cedidos especificamente para atuarem na revisão do eleitorado deverão permanecer em seus 
postos de trabalho durante o período de recesso e efetuarão a compensação das horas efetivamente laboradas, enquanto estiverem à 
disposição desta Justiça Especializada.

§ 3º Caso seja constatada redução na demanda de atendimentos da revisão do eleitorado no período de recesso, o Juiz Eleitoral, a seu 
critério, poderá diminuir a quantidade de atendentes, desde que observado o limite de servidores, dias e horário de funcionamento 
estabelecido na Resolução TRE/GO n. 203/2013.

§ 4º As horas trabalhadas durante o recesso serão computadas em dobro para fins de compensação, nos termos da Portaria TRE/GO nº 
538/2009.”

Art. 2º Os casos omissos serão submetidos à análise da Presidência.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Goiânia, 15 de dezembro de 2015.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente em exercício

Comunicados

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás comunica que a partir do dia 29 de fevereiro de 2016 a tramitação dos processos 
judiciais das classes de Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Ação Cautelar, Mandado de Injunção e Habeas Data será realizada por 
meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe no âmbito deste Tribunal.

VICE-PRESIDÊNCIA

ATOS DO VICE-PRESIDENTE

DECISÕES

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 1118/2015

Solicitação nº: 1118/2015; Favorecido: WALTER CARLOS LEMES; Cargo/Função: MEMBRO; Deslocamento: GOIANIA-GO a BRASILIA-DF; 
Finalidade da Viagem: Reunião com os Presidentes de TRE's e audiência com o Ministro Gilmar Mendes; Afastamento: 14/12/2015 a 
16/12/2015; Nº de diárias: 2,5; Valor Unitário: 1.125,43; Total Bruto: 2.813,58; Total Líquido: 2.749,35

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Despachos

EXTRATO N. 373/2015

PROTOCOLO: 40.580/2014 – PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 3074-19.2014.6.09.0000

PROCEDÊNCIA: GOIANIA-GO

RELATOR: JUIZ AIRTON FERNANDES DE CAMPOS

INTERESSADO: THALES JOSE JAYME

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Goiânia, 15 de dezembro de 2015.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente em exercício


