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PORTARIAS

PORTARIA Nº 065/2017/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 o afastamento do Dr. Daniel Maciel Martins Fernandes, Juiz Eleitoral da 102ª ZE de Piranhas no período de 30 a 31.01.2017, 
bem como a atuação efetiva constante do atestado de frequência da respectiva zona eleitoral, datado de 30.01.2017, do Dr. Samuel João 
Martins, então Juiz Eleitoral da 006ª ZEGO de Caiapônia, nos termos da PORTARIA Nº 662/2016/PRES-TRE-GO, de 14.12.2016;

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

Art. 1º Designar o Dr. SAMUEL JOÃO MARTINS, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iporá, para substituir na jurisdição eleitoral da 102ª 
ZEGO, com sede no município de Piranhas, no período de 30 a 31.01.2017, em razão do afastamento legal do(a) titular.

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

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

PORTARIA Nº 064/2017/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 o afastamento legal (férias) do Dr. Éder Jorge, Juiz Eleitoral da 049ª ZEGO de Trindade, no período de 1º a 30.03.2017, 
conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 17.02.2017;

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 14.02.2017, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar a Dra. KARINE UNES SPINELLI BASTOS, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Trindade, para substituir na jurisdição 
eleitoral da 049ª ZEGO, com sede no referido município, no período de 1º a 30.03.2017, em razão de afastamento legal do(a) titular.

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

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

PORTARIA Nº 063/2017/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 o afastamento legal (férias) da Dra. Marli de Fátima Naves, Juíza Eleitoral da 061ª ZEGO de Vianópolis, no período de 2 a 
31.03.2017, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 20.02.2017;

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 14.02.2017, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar a Dra. NATHÁLIA BUENO ARANTES DA COSTA, Juíza Eleitoral da 031ª ZEGO de Silvânia, para substituir na jurisdição eleitoral 
da 061ª ZEGO, com sede no município de Vianópolis, no período de 2 a 31.3.2017, em razão de afastamento legal do(a) titular.

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

PORTARIA Nº 063/2017/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 o afastamento legal (férias) da Dra. Marli de Fátima Naves, Juíza Eleitoral da 061ª ZEGO de Vianópolis, no período de 2 a 
31.03.2017, conforme mensagem eletrônica da respectiva zona eleitoral de 20.02.2017;

Considerando a ordem de substituição automática da Tabela do Judiciário Estadual de 14.02.2017, disponível no sítio do TJGO na presente 
data, e em obediência aos arts. 4º, caput, e 9º da Resolução TRE-GO nº 183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar a Dra. NATHÁLIA BUENO ARANTES DA COSTA, Juíza Eleitoral da 031ª ZEGO de Silvânia, para substituir na jurisdição eleitoral 
da 061ª ZEGO, com sede no município de Vianópolis, no período de 2 a 31.3.2017, em razão de afastamento legal do(a) titular.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Goiânia, 21 de fevereiro de 2017.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

Atos do Corregedor

Provimentos

PROVIMENTO VPCRE Nº 1/2017

PROVIMENTO VPCRE Nº 1/2017

Dispõe sobre a vedação da impressão de Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE para efetivação dos procedimentos de coleta de 
dados biométricos nos serviços ordinários de alistamento eleitoral e nas revisões de eleitorado.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 23 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando a necessidade de regulamentar a vedação da impressão dos Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE, conforme 
facultado pela Resolução TSE nº 23.440/2015, para efetivação dos procedimentos de coleta de dados biométricos nos serviços ordinários de 
alistamento eleitoral e nas revisões de eleitorado;

RESOLVE:

Art. 1º Nos procedimentos de coleta de dados biométricos durante os serviços ordinários de atendimento ao eleitor, bem como nas 
revisões de eleitorado, é vedada a impressão de Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE, nos termos do artigo 7º, caput, e §3º da 
Resolução TSE nº 23.440/2015 e demais termos deste Provimento, ressalvadas as hipóteses do art. 3º.

Parágrafo único. Será utilizado, nas operações de alistamento, revisão, transferência e segunda via, conforme o caso, o Requerimento de 
Alistamento Eleitoral - RAE disponível no Sistema ELO, observadas as regras fixadas na Resolução TSE nº 21.538/2003.

Art. 2º O RAE será considerado emitido com a visualização em tela, juntamente com a imagem da assinatura do alistando.

Parágrafo único. No momento da emissão do RAE, o atendente lerá, em voz alta, o nome completo, o nome dos pais, a data de nascimento 
e o local de votação do alistando, que confirmará ou corrigirá os dados.

Art. 3º A formalização da apreciação e decisão pela autoridade judiciária nos municípios submetidos aos procedimentos de coleta de dados 
biométricos ocorrerá por intermédio dos seguintes documentos:

I - Relatório coletivo para deferimento de RAE, nos casos de deferimentos;

II - RAE individualizado impresso, no caso de indeferimento ou determinação de diligências.

Art. 4º Está vedada a retenção de cópias de documentos do eleitor, salvo se indispensáveis à instrução dos requerimentos sobre os quais 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017.

Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Presidente


