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Dr. WILSON FERREIRA RIBEIRO - Juiz-Diretor do Fórum Eleitoral de Goiânia

DFE/GNA - PORTARIA Nº  002/2019

O DIRETOR DO FÓRUM ELEITORAL DE GOIÂNIA, Dr. WILSON FERREIRA RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Provimento CRE/GO nº 4/2016, que dispõe sobre as rotinas e práticas cartorárias das unidades de primeira instância da 
Justiça Eleitoral de Goiás;

CONSIDERANDO as recorrentes solicitações por parte dos eleitores para a possibilidade de abertura do protocolo geral no período 
matutino, pela praticidade e facilidade que o descerramento traria aos eleitores;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização e otimização dos procedimentos e a uniformização das práticas procedimentais a cargo da 
Diretoria do Fórum Eleitoral de Goiânia (DFE/GNA)

RESOLVE

Art. 1º. Autorizar o serviço de protocolo geral dos Cartórios Eleitorais desta Capital, exclusivamente, no lapso temporal compreendido entre 
as 08:00 e 11:59 horas  período matutino, a realizar-se junto à sala sede da Diretoria do Fórum Eleitoral de Goiânia - DFE/GNA  Edifício 
Comercial Lourenço Office, Sala 403, 4º andar, Setor Oeste.

Art. 2º. Ficam os servidores da Justiça Eleitoral em labor junto à unidade supramencionada responsáveis por receber, protocolar e 
encaminhar ao Juízo correspondente da Capital os documentos, correspondências e demais expedientes que ingressarem na Diretoria do 
Fórum Eleitoral de Goiânia, no período acima referido.

Art. 3º. No período vespertino, compreendido das 12:00 às 18:00 horas, o serviço de protocolo geral dos Cartórios Eleitorais desta Capital 
será realizado junto ao guichê de protocolo situado na Central de Atendimento ao Eleitor da Capital  CAE/GNA - Edifício Comercial 
Lourenço Office, Térreo, Setor Oeste.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. 

Goiânia,  28 de Março de 2019.

Dr. WILSON FERREIRA RIBEIRO - Juiz-Diretor do Fórum Eleitoral de Goiânia


