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Art. 2º O Juiz Eleitoral poderá apresentar requerimento endereçado à Presidência do TRE-GO através do sistema de processos 
administrativos, com fundamento nos critérios apontados no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3° O Juiz Eleitoral da zona auxiliada coordenará os trabalhos a serem desempenhados pelos Juízes Colaboradores no âmbito da 
respectiva jurisdição.

Art. 4° Os Juízes Colaboradores designados farão jus ao recebimento de diárias, no limite máximo de oito diárias mensais, condicionado à 
disponibilidade orçamentária.

§ 1º O limite disposto no caput poderá ser excedido excepcionalmente, a critério do Presidente do TRE-GO.

§ 2º O Juiz Colaborador poderá fazer jus à indenização das despesas com transporte, nos termos da legislação vigente, desde que apresente 
documento fiscal de abastecimento de veículo particular, devidamente identificado, emitido no local de partida ou de destino.

§ 3º Para efeitos desta Resolução, o Juiz Colaborador somente fará jus ao pagamento de diárias integrais quando fizer prova de pernoite no 
local para o qual ocorreu a designação, o que se fará com a apresentação de documento fiscal válido que comprove o pernoite.

Art. 5° Esta Resolução é aplicável às eleições suplementares.

Art. 6º Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente deste Tribunal.

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, aos 13 dias do mês de agosto de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 206/2020-PRES

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 o concurso de remoção/promoção realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Sessão Extraordinária 
Administrativa de 22.06.2020, no qual o Dr. Rodrigo Victor Foureaux, titular da Comarca de Cavalcante, foi promovido para o cargo de Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Formosa, tendo tomado posse na referida comarca 
em 25.6.2020;

Considerando a vacância da Comarca de Cavalcante;

Considerando a expedição do Decreto Judiciário nº 1488, de 28 de junho do ano corrente, publicado em 30.06.2020, que designa o Dr. 
Rodrigo Victor Foureaux Soares, para responder pela Comarca de Cavalcante, até o provimento da referida comarca;

Considerando a Tabela do Judiciário Estadual 6.8.2020-I, disponível no sítio do TJGO na presente data, e o disposto na Resolução TRE-GO nº 
183/2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar o Dr. RODRIGO VICTOR FOUREAUX SOARES, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos 
da Comarca de Formosa, para responder pela jurisdição eleitoral da 099ª ZEGO, com sede no município de Cavalcante, até provimento ou 
nova designação.

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

Goiânia, 13 de agosto de 2020
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