
Ano 2020, Número 046 Goiânia, quinta-feira, 12 de março de 2020 Página 10

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br  

de locais de votação atingidos, fato que favorece a Recorrente, devendo-se, no caso, aplicar-se a multa no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso eleitoral interposto para reduzir a multa aplicada ao mínimo legal, ou seja, R$ 
2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Goiânia, 2 de março de 2020.

Juiz LUCIANO MTANIOS HANNA

Relator

Julgado - RE nº 90031 - Sessão Ordinária em 02/03/2020. Acórdão Nº 13/2020 - Relator Juiz Luciano Mtanios Hanna. ACORDAM os 
Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL, 
nos termos do voto do Relator.  

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA N. 066/2020

Dispõe sobre a utilização obrigatória do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) pelos Juízes Eleitorais do Estado de Goiás, para os 
fins propostos no Termo de Adesão ao Convênio celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) firmado com este propósito.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,

CONSIDERANDO a assinatura de Termo de Adesão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás ao Convênio celebrado entre o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para fornecimento de informações ao Poder Judiciário mediante a 
utilização do Sistema InfoJud, disponível no sítio eletrônico da RFB, opção e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte;

CONSIDERANDO a necessidade de se cumprir os objetivos, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas do referido Convênio;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar obrigatória aos Juízes Eleitorais do Estado de Goiás a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) para os fins 
propostos no Termo de Adesão ao Convênio celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), cujo acesso disponibilizará as seguintes funcionalidades: 

I - Registrar  solicitação  – permite o registro de uma solicitação de dados 

(Fl. 02 da Portaria nº 066, de 09.03.2020)

cadastrais (CPF e CNPJ) e de declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e de pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) à Receita 
Federal, em substituição ao procedimento atual de envio de ofícios às Delegacias da SRF;  

II - Consultar solicitação – permite o acompanhamento das solicitações efetuadas e verificação de quais dados foram requeridos à Receita 
Federal mediante determinada solicitação, através de alguns critérios de seleção prévia (nºda solicitação, nº do processo, CPF/CNPJ 
constantes da solicitação e data);  

III - Recuperar NI - permite a consulta de informações cadastrais dos contribuintes, pessoa física ou jurídica, por meio do número do CPF ou 
do título de eleitor e outros campos de filtro, a saber, nome, data de nascimento, nome da mãe, UF e Município e, no caso de pessoa 
jurídica, a consulta poderá ser realizada informando o CNPJ do contribuinte ou outros campos de filtro, quais sejam, nome empresarial, 
nome fantasia, CPF do responsável, UF e Município. Para consultas efetuadas diretamente pelos magistrados, serão também retornados os 
endereçamentos completos dos contribuintes requisitados;

IV - Administrar Cadastro - permite aos “Juízes Master” e aos “Serventuários Cadastradores” incluir e excluir “Zonas Eleitorais” e os 
“Magistrados” Eleitorais, bem como a esses cadastrarem os “Serventuários Solicitantes” para registrarem solicitações no sistema em seu 
nome.

Art. 2º As solicitações à Receita Federal do Brasil serão efetuadas diretamente no Sistema InfoJud pelos Magistrados, ou pelos servidores 
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cadastrais (CPF e CNPJ) e de declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e de pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) à Receita 
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do título de eleitor e outros campos de filtro, a saber, nome, data de nascimento, nome da mãe, UF e Município e, no caso de pessoa 
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autorizados, previamente cadastrados especificamente com essa finalidade, que possuam certificados digitais emitidos por Autoridade 
Certificadora integrante da ICP-Brasil.

Art. 3º O perfil “Master” será atribuído ao Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral e ao seu respectivo substituto.

(Fl. 03 da Portaria nº 066, de 09/03/2020)

§1º Caberá ao Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral e seu respectivo substituto, habilitados no perfil “Master”, o cadastramento 
de até 3 (três) serventuários lotados na Vice-Presidência e Corregedoria Regional no perfil “Serventuários Cadastradores”, para serem 
responsáveis pelo cadastro dos Juízes Eleitorais de 1º e 2º graus no perfil “Magistrados” e das “Zonas Eleitorais”.

§2º Caberá aos juízes, incluídos no perfil “Magistrados”, o cadastramento dos servidores a eles subordinados, no perfil “Serventuários 
Solicitantes”, para solicitar informações em seu nome.

Art. 4º A utilização do Sistema InfoJud obedecerá ao estabelecido no Manual do Usuário elaborado pela Receita Federal do Brasil e 
disponibilizado no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 09 de março de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

Designação Exercício de Função Comissionada

PORTARIA Nº 065/2020/PRES TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XXI, do Regimento 
Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 298, de 18 de outubro de 2018) e considerando a necessidade de ajustes na força de trabalho 
em unidades deste Regional, RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR o servidor removido para este Tribunal CARLOS ROBERTO ROCHA DA CRUZ, Técnico Judiciário, Apoio Especializado - 
Digitação, do exercício da Função Comissionada (FC-04) de Assistente IV da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. 

Art. 2º DESIGNAR o servidor efetivo deste Tribunal EDVALDO MARRA SILVA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para o exercício da 
Função Comissionada (FC-04) de Assistente IV da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. 

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

Goiânia, 09 (nove) de março de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

Decisões

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 0045/2020

Solicitação nº: 0045/2020; Favorecido: LUIZ EDUARDO DE SOUSA; Cargo/Função: JUIZ ELEITORAL; Deslocamento: GOIANIA a RECIFE; 
Finalidade da Viagem: PARTICIPAR DO XLVIII ENCONTRO DO COLÉGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL, NOS DIAS 18 A 20 DE 
MARÇO DE 2020, EM RECIFE-PE, COMO VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS ELEITO PARA O BIÊNIO 
2020/2022; Afastamento: 18/03/2020 a 21/03/2020; Nº de diárias: 3.5; Valor Unitário: 700,00; Total Bruto: 2.786,00; Total Líquido: 
2.649,65

EXTRATO CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 0062/2020

Solicitação nº: 0062/2020; Favorecido: LUCIANO MTANIOS HANNA; Cargo/Função: JUIZ MEMBRO - JURISTA; Deslocamento: GOIANIA a 
BRASILIA; Finalidade da Viagem: Participação da EJE-GO Pacto pela Cidadania e IX Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais ¿ 
ENEJE, em Brasília, nos dias 23, 24 e 25; Afastamento: 23/03/2020 a 25/03/2020; Nº de diárias: 2,5; Valor Unitário: 700,00; Total Bruto: 
1.750,00; Total Líquido: 1.750,00

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

autorizados, previamente cadastrados especificamente com essa finalidade, que possuam certificados digitais emitidos por Autoridade 
Certificadora integrante da ICP-Brasil.
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Goiânia, 09 de março de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente


