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Desembargador-Presidente facultou o uso da palavra ao Doutor Lúcio Flávio de Siqueira Paiva, que, após os cumprimentos às autoridades 
presentes, registrou seus agradecimentos pela menção honrosa à Ordem dos Advogados do Brasil, e que de fato a Ordem estará sempre à 
disposição deste Tribunal para a garantia de eleições transparentes e limpas. Bem assim, declarou que gostaria de agradecer de público, 
também, ao Doutor Wandir de Oliveira, que fez as vezes de representante da instituição em todo esse processo eleitoral e parabenizar esta 
Corte, pois tem acompanhado a atuação deste Tribunal diariamente, momento em que congratulou Sua Excelência, o Presidente, e todo o 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, pela condução firme do processo eleitoral, e informou que iriam permanecer no Auditório do Pleno 
acompanhando a apuração, como observadores certos de que a democracia brasileira sairá fortalecida deste pleito. 

Em seguida, o Desembargador Carlos Escher comunicou aos ilustres pares que esta Corte recebeu 1.044 representações ou recursos no ano 
passado e que este ano houve apenas 180, sendo que isso, a seu ver, reflete o bom trabalho desenvolvido pelo TRE-GO, de um modo geral, 
e que estão evoluindo. Argumentou que a legislação melhorou, embora pessoalmente considere que foi muito restritiva, mas de qualquer 
maneira os candidatos e as coligações colaboraram para que não houvesse tantas autuações, tantas transgressões que sempre aconteceu 
nas eleições anteriores, então só lhe resta aplaudir e agradecer a todos que atuaram no processo eleitoral.

Novamente, o Juiz Marcus da Costa Ferreira pediu a palavra para agradecer ao Doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos porque o 
sistema Pardal funcionou bem melhor que nos anos anteriores, sendo que, conforme lhe foi reportado, boa parte disso se deve ao 
Procurador Regional Eleitoral, tamanha a insistência dele junto ao TSE para que o sistema fosse aprimorado. Discorreu também sobre novos 
sistemas que a Justiça Eleitoral disponibilizou, como o e-título, o qual teve naquela data a oportunidade de utiliza-lo e funcionou muito bem, 
sendo que boa parte do nosso eleitorado já estava utilizando, tanto que o sistema estava congestionado. Assim, afirmou que gostaria de 
dizer ao Doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos que continue nessa cruzada que de fato traz um benefício muito grande para a 
população, com a facilidade de comunicação, de se utilizar o smartphone para tirar uma foto na hora, e transmitir uma eventual denúncia já 
com indício de prova que seja, pois isso é muito importante, e favorece à Justiça Eleitoral no sentido de evitar um pouco de notícias falsas 
como as com que estão convivendo naquele momento. Destacou que até a semana passada, Promotores Eleitorais e Juízes Eleitorais com 
poder de polícia haviam recebido um total de seiscentas e poucas reclamações e nenhum cidadão ficou sem resposta, sendo que, na 
qualidade de Ouvidor Regional Eleitoral, gostaria de agradecer também a parceria com o Ministério Público Eleitoral.

Ao final, o Desembargador Carlos Escher afirmou que gostaria de agradecer ao Ministério Público Eleitoral, aos Policiais Federais Clarisse de 
Castro e Ezequiel Machado, que estavam apoiando os trabalhos da Corte, e antes de encerrar, nada mais justo para ele do que agradecer 
toda a equipe do TRE/GO que trabalhou nas eleições, então, afirmou que gostaria de agradecer a todos os servidores, indistintamente, 
desde o carregador de urnas até o assessor mais graduado, pois todos deram as mãos para que essa eleição fosse feita da melhor maneira e 
o resultado está sendo demonstrado naquele dia, com a conclusão de uma eleição sem maiores problemas, pois há um ano vem sendo 
desenvolvido um trabalho nesse sentido. O Desembargador-Presidente registrou agradecimentos de modo especial ao Doutor Dory 
Gonzaga Rodrigues, ao Doutor Leonardo Sapiência Santos, ao Diretor-Geral, Doutor Wilson Gamboge Júnior, à Assessoria de Comunicação, 
à Assessoria Jurídica e Administrativa, e a todos que estavam envolvidos neste processo, pois se engajaram e vestiram a camisa do TRE-GO, 
de maneira que pudessem dar uma aula de democracia e, por isso, se orgulha muito dos servidores deste Tribunal, e agradeceu,  de 
coração, a todos que cooperaram para a realização do pleito. 

Nada mais havendo a tratar, às 16:53 o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER, Presidente, agradeceu a proteção de 
Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 88ª Sessão Ordinária, que foi gravada em meio digital. 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), 7 DE OUTUBRO DE 2018.

DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA PRES N. 284/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XIX, do 
Regimento Interno deste Tribunal e, considerando o pedido de desistência à posse formulado pela candidata classificada em 29° lugar, ANA 
LUISA AGUIAR PACE, RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO, a partir da publicação deste ato, por motivo de desistência à posse, conforme previsto no artigo 13 da Lei n. 
8.112/1990, a NOMEAÇÃO da candidata ANA LUISA AGUIAR PACE, para exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Classe "A", Padrão 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, realizada pela Portaria PRES n. 270/2018, publicada no 

PORTARIA PRES N. 284/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XIX, do 
Regimento Interno deste Tribunal e, considerando o pedido de desistência à posse formulado pela candidata classificada em 29° lugar, ANA 
LUISA AGUIAR PACE, RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO, a partir da publicação deste ato, por motivo de desistência à posse, conforme previsto no artigo 13 da Lei n. 
8.112/1990, a NOMEAÇÃO da candidata ANA LUISA AGUIAR PACE, para exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Classe "A", Padrão 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, realizada pela Portaria PRES n. 270/2018, publicada no 
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Diário Oficial da União n. 196, em 10 de outubro de 2018.

Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia, 25 de outubro de 2018.

Des. CARLOS ESCHER

Presidente 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 290/2018/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 os afastamentos dos Juízes Eleitorais, conforme mensagens eletrônicas dos Chefes de Cartórios das respectivas Zonas 
Eleitorais;

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 25.10.2018, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, §1º, 5º e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar os Juízes de Direito relacionados no Anexo Único desta Portaria, para substituírem os titulares das Zonas Eleitorais 
elencadas, durante os respectivos períodos de férias regulamentares e compensações.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 31 de outubro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

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

DECISÃO

1. INQUÉRITO POLICIAL Nº  645-11.2016.6.09.0000

PROTOCOLO Nº 8.556/2016

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA/GO 

RELATOR: JUIZ LUCIANO MTANIOS HANNA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Diário Oficial da União n. 196, em 10 de outubro de 2018.

Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 25 de outubro de 2018.

Des. CARLOS ESCHER

Presidente 


