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SUSTENTAÇÃO ORAL: O Procurador Regional Eleitoral, Doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos, ratificou o parecer pela desaprovação 
das contas.

DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em DESAPROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS do 
órgão de direção estadual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Goiás, relativas ao exercício financeiro de 2013, nos 
termos do voto do Relator.

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: o Desembargador Carlos Escher saudou o retorno do Desembargador Zacarias Neves Coêlho e do Doutor 
Vicente Lopes da Rocha Júnior, que participaram na última semana, respectivamente, do Encontro de Corregedores Regionais Eleitorais e do 
Encontro do Colégio Permanente de Juristas. O Desembargador Zacarias Neves Coêlho informou que solicitou à sua Assessoria a elaboração 
de um resumo das atividades ocorridas no encontro, e que o trará na próxima sessão. O Doutor Vicente Lopes da Rocha Júnior informou 
que o encontro foi profícuo e contou com a presença de dois Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, atuais Juristas, e de dois ex-Juristas da 
mesma Corte e de alguns Presidentes de Tribunais. Relatou que houve proposta de um dos juristas presentes ao citado encontro no sentido 
de que o próximo evento aconteça em Goiás, provavelmente em Rio Quente. Por fim, informou que também trará relatório do que foi 
debatido. O Desembargador-Presidente endossou que, no que depender do TRE/GO, será feito o possível para que o próximo Encontro de 
Juristas seja realizado em Goiás.

Em seguida, o Desembargador Presidente informou estar sendo distribuída aos Juízes-Membros a cópia da minuta de resolução sobre o 
gerenciamento das atividades do Tele-Eleitoral pela Ouvidoria Regional Eleitoral. Na oportunidade, o Juiz Marcus da Costa Ferreira, Ouvidor 
Regional Eleitoral, disse haver pontos convergentes entre as atividades do Tele-Eleitoral e as da Ouvidoria, é uma tendência nos Tribunais 
Regionais Eleitorais, a mudança será um processo tranquilo e gerará maior eficiência. Acrescentou que haverá alterações inclusive físicas, e 
um dos objetivos é melhorar a imagem do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás perante a comunidade. Afirmou que seria ideal que as 
instalações dessas unidades ficassem no primeiro andar ou térreo deste edifício, para mais fácil acesso. Informou ainda ter participado do 
evento de Avaliação das Eleições de 2018, ocorrido neste tribunal na semana passada. Asseverou que é preciso que este órgão se aproxime 
de seu público alvo, mostrando que desempenha bem sua missão, sendo um pilar da democracia. E a mudança proposta por meio da 
resolução é um passo importante nessa direção. O Juiz Marcus da Costa Ferreira disse, ainda, que aguarda sugestões dos demais Membros 
do Tribunal. Para um futuro próximo, vislumbra o trabalho da Ouvidoria em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Goiás (EJE/GO). O 
Doutor Luciano Mtanios Hanna, que é Diretor da EJE/GO, nesse momento lembrou a todos do Programa Eleitor do Futuro, com visitas 
semanais a escolas. Por fim, o Juiz Marcus da Costa Ferreira relatou que as servidoras Liziane Venâncio Queiroz e Maria Cecília Félix de 
Souza Carmo estão desenvolvendo um projeto para a realização de audiências públicas no interior de Goiás. Então, concluiu que 2019 é o 
ano ideal para o desenvolvimento desses trabalhos, e a incorporação prevista na resolução é importante para a Ouvidoria melhor se 
estruturar e iniciar tais trabalhos. Ressaltou a importância de se estabelecer parceria com a EJE/GO. Então, o Desembargador-Presidente 
facultou aos Membros a aprovação da resolução na próxima sessão ou na seguinte, ou mesmo depois, se necessário.

Em seguida, o Desembargador Carlos Escher submeteu ao Pleno a aprovação do Calendário de Sessões Plenárias de 2019. O Tribunal, à 
unanimidade de votos, aprovou o Calendário de Sessões Plenárias de 2019.

Nada mais havendo a tratar, às 18:26, o ExcelentíssimO Senhor DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER, Presidente, agradeceu a proteção de 
Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 109ª 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), 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 320/2018/PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, incisos XXI e XXIII, do 

PORTARIA Nº 320/2018/PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, incisos XXI e XXIII, do
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Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 298, de 31 de outubro de 2018), considerando a indicação formulada pelo MM. 
Juiz Eleitoral da 008ª ZEGO  Catalão, constante no PAD nº 010421/2018, e o exercício de servidor requisitado com fulcro no § 3º do art. 30 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o(a) servidor(a) efetivo(a) deste Tribunal GISELLE NASCIMENTO PIRES DE GODOY COSTA, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Assistente I da 008ª Zona Eleitoral, com sede em Catalão/GO, com efeitos a 
contar de 1º/11/2018.

Art. 2º. LOTAR, a partir de 20/11/2018, o(a) servidor(a) cedido (a) para este Tribunal, com fulcro no § 3º do art. 30 da Lei nº 9.504/97, WEYK 
WAGNE BARBOSA GOMES, na Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

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

Goiânia, 26 (vinte e seis) de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA Nº 323-2018

PORTARIA Nº 323/2018 - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, da Resolução 
TRE-GO n° 298/2018  Regimento Interno,

CONSIDERANDO a Resolução n° 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a adequação das atividades dos 
órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;

CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 23.381, de 19 de junho de 2012, que instituiu o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração dos componentes da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, instituída pela 
Portaria n° 265/2017  PRES, de 27 de julho de 2017,

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD nº 11331/2018,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a composição da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, conforme Anexo desta portaria.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Anexo da 
Portaria n° 265/2017 - PRES.

Goiânia, 27 de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 325/2018/PRES-TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XLIII, do Regimento 
Interno do Tribunal, e,

Considerando o teor da Portaria Nº 194/2018/PRES-TRE-GO, de 21.6.2018; 

Considerando a informação superveniente da Chefia de Cartório da 131ª ZEGO de Padre Bernardo que a juíza titular retornará às atividades 
a partir de 29.11.2018, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 27.11.2018;

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

Art. 1º Alterar a designação do Dr. Thiago Cruvinel Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e 
Ambiental da Comarca de Planaltina, para substituir na jurisdição eleitoral da 131ª ZEGO, com sede no município de Padre Bernardo, no 
período de 21.6.2018 a 30.11.2018 ou até novo provimento ou designação, para considerá-lo designado no período de 21.6.2018 a 

Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 298, de 31 de outubro de 2018), considerando a indicação formulada pelo MM. 
Juiz Eleitoral da 008ª ZEGO Catalão, constante no PAD nº 010421/2018, e o exercício de servidor requisitado com fulcro no § 3º do art. 30 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o(a) servidor(a) efetivo(a) deste Tribunal GISELLE NASCIMENTO PIRES DE GODOY COSTA, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, para o exercício da Função Comissionada (FC-01) de Assistente I da 008ª Zona Eleitoral, com sede em Catalão/GO, com efeitos a 
contar de 1º/11/2018.

Art. 2º. LOTAR, a partir de 20/11/2018, o(a) servidor(a) cedido (a) para este Tribunal, com fulcro no § 3º do art. 30 da Lei nº 9.504/97, WEYK
WAGNE BARBOSA GOMES, na Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

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

Goiânia, 26 (vinte e seis) de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente


