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Art. 2º CONCEDER aos servidores que optaram pelo usufruto de Licença Trânsito o Afastamento para Deslocamento para Nova Sede, 
conforme os períodos discriminados no Anexo.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 28 de setembro de 2017.

           

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Presidente em substituição

PORTARIA N. 319/2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS EM SUBSTITUIÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XIX, do Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o candidato FERNANDO CORDEIRO BOCCHINI (35° classificado) para, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei n° 8.112, de 
11.12.90, exercer, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, 
Classe "A", Padrão 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em decorrência da exoneração a pedido de Edson Lima 
de Sousa (Lei n° 7.645/87  criação do cargo).

Art. 2° Fica designado o dia 18 de outubro de 2017, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, para a posse do candidato, observados os 
preceitos da Lei n° 8.112/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 25 de setembro de 2017.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Presidente em substituição 

PORTARIA N. 318/2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS EM SUBSTUIÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XIX, do Regimento Interno deste Tribunal e, considerando os pedidos de desistência à nomeação formulados pelos candidatos 
classificados em 24° e 26° lugares,   RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, para, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei n° 8.112, de 
11.12.90, exercerem, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Classe "A", Padrão 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

1. WANDERLY ALVES DE OLIVEIRA  22° classificado  origem da vaga: vacância de Marco Aurélio Rosa de Deus (Lei nº 10.842/04  criação 
do cargo);

2. LEONARDO MATTEDI MATARANGAS  23° classificado  origem da vaga: aposentadoria de Valéria Aguiar de Farias Gedda (Lei n° 
8.868/94  criação do cargo);

3. HENRIQUE TOLENTINO LOPES  25° classificado  origem da vaga: vacância de Célem Guimarães Guerra Júnior (Lei n° 10.842/04  criação 
do cargo);

4. MAYCON VICENTE INÁCIO  27° classificado  origem da vaga: aposentadoria de Hugo Alexandre de Rezende (Lei n° 7.645/87  criação 
do cargo);

5. FILIPE SIQUEIRA VIEIRA  28° classificado  origem da vaga: vacância de Rômulo Batista Teles (Lei n° 10.842/04  criação do cargo);

Art. 2º Fica designado o dia 18 de outubro de 2017, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, para a posse coletiva dos habilitados e a escolha 
de lotação dos candidatos, obedecida a ordem de classificação contida nesta portaria e os preceitos da Lei nº 8.112/90.

Art. 3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA N. 318/2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS EM SUBSTUIÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XIX, do Regimento Interno deste Tribunal e, considerando os pedidos de desistência à nomeação formulados pelos candidatos 
classificados em 24° e 26° lugares,   RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, para, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei n° 8.112, de 
11.12.90, exercerem, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Classe "A", Padrão 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

1. WANDERLY ALVES DE OLIVEIRA  22° classificado  22° classificado  origem da vaga: vacância de Marco Aurélio Rosa de Deus (Lei nº 10.842/04  origem da vaga: vacância de Marco Aurélio Rosa de Deus (Lei nº 10.842/04  criação  criação 
do cargo);

2. LEONARDO MATTEDI MATARANGAS  23° classificado  origem da vaga: aposentadoria de Valéria Aguiar de Farias Gedda (Lei n° 
8.868/94  criação do cargo); criação do cargo);

3. HENRIQUE TOLENTINO LOPES  25° classificado  25° classificado  origem da vaga: vacância de Célem Guimarães Guerra Júnior (Lei n° 10.842/04  origem da vaga: vacância de Célem Guimarães Guerra Júnior (Lei n° 10.842/04  criação  criação 
do cargo);

4. MAYCON VICENTE INÁCIO  27° classificado  27° classificado  origem da vaga: aposentadoria de Hugo Alexandre de Rezende (Lei n° 7.645/87  origem da vaga: aposentadoria de Hugo Alexandre de Rezende (Lei n° 7.645/87  criação  criação 
do cargo);

5. FILIPE SIQUEIRA VIEIRA  28° classificado  28° classificado  origem da vaga: vacância de Rômulo Batista Teles (Lei n° 10.842/04  origem da vaga: vacância de Rômulo Batista Teles (Lei n° 10.842/04  criação do cargo); criação do cargo);

Art. 2º Fica designado o dia 18 de outubro de 2017, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, para a posse coletiva dos habilitados e a escolha 
de lotação dos candidatos, obedecida a ordem de classificação contida nesta portaria e os preceitos da Lei nº 8.112/90.

Art. 3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Goiânia, 25 de setembro de 2017.

             

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO                         

Presidente em substituição

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Decisões

MONOCRÁTICAS

1.  RECURSO ELEITORAL N.º 252-30.2016.6.09.0051

PROTOCOLO N.º 125.908/2016  PALMELO/GO (051ª ZE SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO)

RELATOR: JUIZ JESUS CRISÓSTOMO DE ALMEIDA

RECORRENTE: LAFAIETE JACINTO NUNES

ADVOGADO: OSCAR SANTOS DE MORAES MORANDO - OAB: 42535/GO

DECISÃO

LAFAIETE JACINTO NUNES (Recorrente) interpôs o presente RECURSO ELEITORAL com a finalidade de reformar decisão do Juízo da 51ª Zona 
Eleitoral de PALMELO/GO (fls. 24-27) que julgou desaprovadas as contas de campanha do Recorrente, relativas ao pleito eleitoral de 2016, 
com fundamento no inc. III do art. 68 da Resolução TSE n. 23.463/2015.

Na sentença as contas apresentadas foram julgadas desaprovadas, pois o recorrente, embora notificado, não se manifestou sobre as 
seguintes irregularidades detectadas: receita sem identificação do doador, que poderia caracterizar recurso de origem não identificada, e 
recurso estimável em dinheiro sem o devido trânsito pela conta bancária.

O Recorrente alega que a receita sem identificação trata-se de recurso próprio, tendo sido o depósito devidamente identificado, conforme 
cópia do documento juntado às fls. 40.

Argumenta que os recursos estimáveis em dinheiro, por sua natureza, não transitam em bancária, e que tal doação observou as 
determinações legais, uma vez que se trata de conta cessão/locação de veículo que integra o patrimônio do doador, consoante documentos 
juntados às fls. 42/44. 

Ao final, requer o provimento do recurso para aprovar, ainda que com ressalvas, sua prestação de contas.

Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral, às fls. 46/51, na qual sustenta que o recorrente foi devidamente notificado mas quedou-se 
inerte, razão pela qual as irregularidades não foram comprovadas em tempo oportuno e, por isto, a desaprovação deve ser mantida.

Goiânia, 25 de setembro de 2017.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO                         

Presidente em substituição


