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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 098/2020 - PRES/TRE-GO

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente
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