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gostaria de fazer o registro de sua alegria em ter servido um órgão colegiado sob a presidência de Sua Excelência, o Desembargador Carlos 
Escher, o qual anuncia que em breve passará a presidência a um outro desembargador. Então, ressaltou que aquele que se encerrava foi um 
período de aprendizado, e que já teve a experiência de presidir órgãos colegiados mais simples do que esta egrégia Corte e sempre se sentiu 
muito à vontade quando Sua Excelência, o Presidente do TRE/GO, inicia os trabalhos invocando as bênçãos de Deus e encerra do mesmo 
modo, pois considera isso muito importante, visto que a Justiça é um ambiente de disputas e conflitos, mas é preciso que se guiem sempre 
por valores mais elevados. Assim, registrou agradecimentos ao Presidente da Corte, aos colegas pelo aprendizado e comunicou que sempre 
que for convocado comparecerá com o maior prazer, para aprender e prestar jurisdição, oportunidade em que destacou que eles  os Juízes 
Membros - seguem uma pesada rotina de trabalho diária, resolvendo problemas, e quando comparecem a esta Corte o fazem para servir à 
Justiça Eleitoral, de forma que é muito importante que as pessoas entendam que eles comparecem à Justiça Eleitoral para cumprir um ônus 
adicional de uma jornada já bem pesada, então, agradeceu novamente pela acolhida e ao pessoal de apoio e se colocou à disposição da 
Corte Eleitoral.

Ao final, o Desembargador Carlos Escher lamentou os acontecimentos de saúde pública, em razão da pandemia mundial pelo novo 
coronavírus, que os obrigaram a cancelar as últimas sessões presenciais do mês de março, com o objetivo de salvaguardar a saúde e a vida 
de todos. Por conseguinte, orientou a todos que fiquem em casa, pois o isolamento social é imprescindível para diminuir o nível de 
transmissão comunitária, salientando que não vale à pena correr riscos. 

Nada mais havendo a tratar, às 18:07, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER, Presidente, agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 22ª 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), 18 DE MARÇO DE 2020.

DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 098/2020 - PRES/TRE-GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 15, inciso XXIII, do 
Regimento Interno deste Tribunal c/c artigo 36, III, "c", da Lei n. 8.112/90 e, tendo em vista a homologação do resultado do Concurso de 
Remoção n. 1/2020 (PAD n. 12505/2019), promovido por intermédio do Edital de Remoção n. 1/2020, RESOLVE:

Art. 1° REMOVER, a partir de 07/05/2020, o servidor MAURÍCIO MASATOMO TANAKA, Analista Judiciário, Área Judiciária, da 085ª Zona 
Eleitoral de Crixás  GO para a 096ª Zona Eleitoral de Itajá  GO, por motivo de classificação no Concurso de Remoção n. 1/2020.

Art. 2° CONCEDER ao servidor, com fulcro no artigo 2º da Portaria PRES n. 62/2019 e na distância entre a 085ª e 096ª Zona Eleitoral, o 
prazo de quinze (15) dias para trânsito, no período de 07/05/2020 a 21/05/2020.

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

Goiânia, 17 de abril de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA Nº 097/2020 - 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 a decisão proferida no PAD 6260/2020;

Considerando a Tabela do Judiciário Estadual de 16.4.2020, disponível no sítio do TJGO na presente data, RESOLVE:

PORTARIA Nº 097/2020 - PRES/TRE-GO
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Art. 1º Designar o Dr. SAMUEL JOÃO MARTINS, Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Iporá-GO, para exercer a jurisdição eleitoral da 
053ª ZEGO, com sede no referido município, no biênio de 10.05.2020 a 09.05.2022.

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

Goiânia, 16 de abril de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA CONJUNTA Nº 02/2020

Dispõe sobre o atendimento remoto ao eleitor pelas Unidades da Justiça Eleitoral no Estado de Goiás.

O Presidente e o Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação pelo novo 
Coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial de pandemia significa risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão interna;

CONSIDERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, que "Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus";

CONSIDERANDO a necessidade de se evitarem contaminações de grande escala e de se restringirem riscos, como prioridade pública;

CONSIDERANDO a suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e 
administrativas da Justiça Eleitoral brasileira, nos termos da Resolução TSE n.º 23.615/2020, adotada localmente pela Portaria TRE/GO n.º 
76/2020;

CONSIDERANDO a preocupação da Administração deste Regional com a preservação da saúde de toda a sociedade (eleitores e servidores) e 
com a manutenção dos serviços;

CONSIDERANDO a importância de a Justiça Eleitoral rever o seu fluxo de trabalho tradicional para torná-lo mais eficiente perante a 
sociedade, sem descuidar da segurança das operações, no que pertine ao Cadastro Eleitoral;

CONSIDERANDO a disponibilidade de ferramentas digitais que conferem segurança às operações virtuais;

CONSIDERANDO que a participação no processo eleitoral é direito fundamental de todo cidadão que reunir os requisitos constitucionais e 
legais para exercê-lo;

CONSIDERANDO a Resolução TSE n.º 23.606/2019, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Calendário Eleitoral para as Eleições de 
2020,

RESOLVEM:

Art. 1º No período de vigência das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus  COVID-19, no âmbito do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, disciplinadas pela Portaria Conjunta TRE/GO nº 01/2020 e pelas Portarias PRES nº 74, 76 e 88/2020, as operações do 
Cadastro Nacional de Eleitores ficam limitadas aos casos de:

I  alistamento;

II  transferência;

III  revisão com mudança de Zona Eleitoral, em caso de justificada necessidade de facilitar a mobilidade do eleitor;

IV  revisão com alteração de dados indispensáveis para expedição de documentos ou exercício de direitos; e

V  revisão para regularização de inscrição cancelada, inclusive para aqueles que não compareceram à revisão do eleitorado para coleta de 
dados biométricos.

§ 1º Os eleitores que desejarem segunda via do seu Título Eleitoral deverão obtê-la por meio da aplicação e-Título, disponível para 
download nas plataformas iOS e Android.

§ 2º A execução dos serviços a que se refere o caput deste artigo será realizada no Cadastro Nacional de Eleitores mediante o 

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente
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