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haver a reposição em janeiro das sessões que foram canceladas em agosto e setembro. 

O Juiz José Proto de Oliveira pediu a palavra ao Presidente da Corte para apresentar uma sugestão no sentido de que os Juízes Membros 
incluam na mesma sessão diversos processos de natureza idêntica, a exemplo dos recursos que tratam de duplicidade de filiações, e o 
Desembargador Leandro Crispim afirmou que isso pode ser atendido pela Secretaria Judiciária.

Por seu turno, o Procurador Regional Eleitoral, Doutor Célio Vieira da Silva, indagou sobre a escala do plantão judicial, visto que atuam em 
conformidade com as regras da Justiça Eleitoral, por força de normativo da Procuradoria Regional Eleitoral. Ao ensejo, o Desembargador 
Leandro Crispim declarou que para o momento ainda não firmaram a escala do plantão judicial e que será apresentada na medida do 
andamento dos trabalhos no período eleitoral. 

Ao final, o Desembargador Leandro Crispim pediu desculpas novamente pelo atraso no início da sessão, que se deu em virtude de sua 
participação no COPTREL, agradeceu as bênçãos de Deus e a presença dos Juízes Membros e Procurador Regional Eleitoral, desejando uma 
boa noite a todos. 

Nada mais havendo a tratar, às 20:08, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, Presidente, agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 59ª 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. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, GOIÂNIA (GO), 24 DE 
AGOSTO DE 2020.

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 218/2020 PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a decisão proferida no 
Processo Administrativo Digital nº 011526/2019, com fulcro no art. 37 da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução TSE nº 23.563/2018, Portaria 
TRE/GO nº 237/2017 e Resolução nº 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça, RESOLVE:

Art. 1º REDISTRIBUIR, mediante triangulação e reciprocidade, o cargo efetivo de Técnico Judiciário  Área Administrativa, Classe "A", Padrão 
"5", do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, criado pela Lei nº 7.645, de 18/12/1987, ocupado pela 
servidora FABÍOLA LOPES DO NASCIMENTO, para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Parágrafo único. A movimentação de que trata o caput fica condicionada: à redistribuição, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, do 
cargo de mesma denominação, criado pela Lei nº 6.082, de 10/07/1974, ocupado pelo servidor SAMUEL LEANDRO ALVES DE MORAIS, para 
este Tribunal; e à redistribuição, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, de cargo idêntico, ocupado pela servidora ROBERTA 
JANINE GOMES JUNQUEIRA, criado pela Lei nº 8.868, de 14/04/1994, para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

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

Goiânia, 12 de agosto de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM - Presidente

PORTARIA Nº 135/2020  PRES

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, da 
Resolução TRE-GO nº 298, de 18 de outubro de 2018 (Regimento Interno);

Considerando a Resolução CNJ nº 207, de 15 de outubro de 2015, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 
Servidores do Poder Judiciário, e todas as suas atualizações e complementos posteriores;

PORTARIA Nº 135/2020  PRES

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, da 
Resolução TRE-GO nº 298, de 18 de outubro de 2018 (Regimento Interno);

Considerando a Resolução CNJ nº 207, de 15 de outubro de 2015, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 
Servidores do Poder Judiciário, e todas as suas atualizações e complementos posteriores;
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CONSIDERANDO a instrução contida no Procedimento Administrativo Digital nº 7531/2020, para composição de Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde, nos moldes dos artigos 11 e 12 da citada Resolução, RESOLVE:

Art. 1º CONSTITUIR o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao 
cumprimento dos seus objetivos:

I  implementar e gerir a Política no seu âmbito de atuação, em cooperação com as unidades de saúde;

II  fomentar os programas, projetos e ações vinculados à Política, em conjunto com as unidades de saúde;

III  atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o Comitê Gestor Nacional, com os demais Comitês 
Gestores Locais e com as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;

IV  promover, em cooperação com as unidades de saúde, reuniões, encontros e eventos sobre temas relacionados à Política;

V  auxiliar a Administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área da saúde;

VI  analisar e divulgar os resultados alcançados.

Art. 2º O Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde terá a seguinte composição:

I  Dr. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Juiz Membro do Tribunal Pleno deste Regional (Presidente);

II  Dr. Reinaldo Alves Ferreira, Juiz Eleitoral da 134ª Zona Eleitoral de Goiânia (Vice-Presidente);

III Diretor-Geral (membro);

IV  Secretário de Gestão de Pessoas (membro);

V  Chefe da Seção de Atenção à Saúde (membro);

VI  Analista Judiciário  Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (membro);

VII  Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  ASSETRE (membro).

Parágrafo único. Os suplentes deste comitê serão os servidores que estiverem formalmente designados como substitutos automáticos dos 
titulares elencados nos incisos III a VI, os quais deverão estar permanentemente informados dos assuntos tratados para atuarem de maneira 
plena quando necessário.

Art. 3º O Comitê Gestor poderá convidar ou convocar, a seu critério, servidores de outras unidades do Tribunal para participarem das 
reuniões ou prestarem informações que sejam necessárias ao atingimento das metas estabelecidas.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
192/2019  PRES.

Goiânia, 28 de maio de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente

PORTARIA N. 168/2020  PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, da Resolução 
n. 298/2018 -  Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n. 23.615/2020, que estabeleceu o plantão extraordinário na Justiça Eleitoral, cujos efeitos 
foram prorrogados por tempo indeterminado pela Portaria TSE n. 265/2020;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/GO n. 1/2020 e Portarias ns. 74, 76 e 88/2020 - PRES, editadas em sintonia com os normativos da 
Corte Superior acima referenciados e cujos efeitos foram prorrogados por tempo indeterminado pela Portaria n. 102/2020 - PRES;

CONSIDERANDO a edição da Resolução CNJ n. 322/2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos 
serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus  COVID-19;

CONSIDERANDO que a elaboração de um planejamento de ações voltado ao retorno seguro às atividades jurisdicionais e administrativas, 
presencialmente, requer tempo para análise do cenário e para a proposição de medidas eficazes, além de posterior e contínuo 
acompanhamento;

CONSIDERANDO a instrução constante do Processo Administrativo Digital n. 8611/2020, 

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o Comitê de Gerenciamento de Crise  COVID 19, com as seguintes 
atribuições, não excluindo outras que se mostrarem necessárias ao bom andamento dos trabalhos do grupo: 

I - Elaboração de plano de ação para que o retorno das atividades jurisdicionais e administrativas ocorra de forma segura, com redução dos 
riscos de contágio pelo novo coronavírus para os servidores, colaboradores, eleitores e demais cidadãos, com apresentação de cronograma 

CONSIDERANDO a instrução contida no Procedimento Administrativo Digital nº 7531/2020, para composição de Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde, nos moldes dos artigos 11 e 12 da citada Resolução, RESOLVE:

Art. 1º CONSTITUIR o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao 
cumprimento dos seus objetivos:

I  implementar e gerir a Política no seu âmbito de atuação, em cooperação com as unidades de saúde;

II  fomentar os programas, projetos e ações vinculados à Política, em conjunto com as unidades de saúde;

III  atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o Comitê Gestor Nacional, com os demais Comitês 
Gestores Locais e com as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;

IV  promover, em cooperação com as unidades de saúde, reuniões, encontros e eventos sobre temas relacionados à Política;

V  auxiliar a Administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área da saúde;

VI  analisar e divulgar os resultados alcançados.

Art. 2º O Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde terá a seguinte composição:

I  Dr. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Juiz Membro do Tribunal Pleno deste Regional (Presidente);

II  Dr. Reinaldo Alves Ferreira, Juiz Eleitoral da 134ª Zona Eleitoral de Goiânia (Vice-Presidente);

III Diretor-Geral (membro);Diretor-Geral (membro);

IV  Secretário de Gestão de Pessoas (membro);

V  Chefe da Seção de Atenção à Saúde (membro);

VI  Analista Judiciário  Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina (membro);

VII  Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  ASSETRE (membro).

Parágrafo único. Os suplentes deste comitê serão os servidores que estiverem formalmente designados como substitutos automáticos dos 
titulares elencados nos incisos III a VI, os quais deverão estar permanentemente informados dos assuntos tratados para atuarem de maneira 
plena quando necessário.

Art. 3º O Comitê Gestor poderá convidar ou convocar, a seu critério, servidores de outras unidades do Tribunal para participarem das 
reuniões ou prestarem informações que sejam necessárias ao atingimento das metas estabelecidas.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
192/2019  PRES.

Goiânia, 28 de maio de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente


