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Tribunal;

V  solicitar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie 
com o objetivo de influenciar o seu julgamento ou interferir na atividade de outro servidor;

VI  utilizar informações obtidas em decorrência dos trabalhos de auditoria em benefício de interesses pessoais, de terceiros ou de qualquer 
outra forma que seja contrária à lei, em detrimento dos objetivos da organização;

VII  realizar o trabalho de auditoria caso tenha interesse próprio e possa ser influenciado na formação de julgamentos.

CAPÍTULO III

IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES

Art. 15 O auditor interno deve declarar impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, o seu julgamento ou o desempenho das 
suas atribuições, oferecendo risco para a objetividade e imparcialidade dos trabalhos de auditoria.

Parágrafo único. Quando houver dúvida sobre situação específica que possa ferir a objetividade dos trabalhos ou a ética profissional, o 
auditor interno deve buscar orientação junto ao titular da unidade de Auditoria Interna ou Comissão de Ética.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 A infração de regra de conduta desta Resolução por servidor lotado na unidade de Auditoria Interna, ou que tenha sido deslocado 
para desempenhar tal atividade, mesmo que temporariamente, ensejará abertura de Procedimento Preliminar para apuração da conduta, 
sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias.

Art. 17 Os casos omissos, que não possam ser sanados pelo Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, serão dirimidos pelo 
Presidente do Tribunal.

Art. 18 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 333/2020

RESOLUÇÃO Nº 333/2020

Institui e disciplina a realização de sustentações orais por meio de videoconferência, durante as sessões de julgamento do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 11, inciso XII, do seu Regimento 
Interno (Resolução nº 298, de 18 de outubro de 2018), e

CONSIDERANDO a garantia constitucional do acesso à justiça, consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO os objetivos estratégicos desta Corte pertinentes à otimização da prestação jurisdicional e à implantação de inovações 
metodológicas e tecnológicas;

CONSIDERANDO a Resolução nº 215, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, §3º e 937, § 4º, do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 148, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º Instituir e disciplinar o uso do sistema de videoconferência destinado à sustentação oral à distância por advogados, durante as 
sessões de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se videoconferência toda e qualquer solução que permita a comunicação à distância, por 
meio de software ou hardware, com transmissão de imagens e sons em tempo real entre os interlocutores.

Art. 3º O sistema de videoconferência poderá ser adotado para:

I  A sustentação oral pelos advogados com domicílio profissional fora da cidade de Goiânia;
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II  A sustentação oral pelos advogados que, embora possuam domicílio profissional em Goiânia, comprovadamente estejam fora desta 
Capital no horário da sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Parágrafo único. É de caráter facultativo a utilização do sistema de videoconferência pelos advogados.

Art. 4º O advogado devidamente habilitado no processo que desejar proferir sustentação oral por videoconferência, nas hipóteses previstas 
no artigo 3º desta Resolução, deverá apresentar requerimento à Assessoria do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em 
dia útil, no prazo de 24 horas antes da sessão de julgamento do respectivo feito.

§ 1º O requerimento de que trata este artigo deverá ser realizado por meio do preenchimento obrigatório do formulário eletrônico 
disponível no Portal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no qual deverá constar, dentre outros dados, o número do processo, a data da 
sessão de julgamento, a justificativa do pedido e o endereço eletrônico e número de telefone celular (preferencialmente número de 
WhatsApp) para contato.

§ 2º Recebido o pedido, a Assessoria do Tribunal Pleno verificará junto à Secretaria de Tecnologia da Informação a disponibilidade do 
equipamento e/ou  sistema  e  fará  a  confirmação  dos  dados  fornecidos,  validando  ou 

invalidando a inscrição, conforme o caso.

§ 3º Sendo validada a inscrição, o advogado receberá uma mensagem de confirmação por e-mail ou  WhatsApp,  no  qual  constarão  as 
orientações  técnicas  para acesso ao sistema de videoconferência e realização dos testes de conexão, além de outras informações 
pertinentes.

§ 4º Nos casos de invalidação da inscrição, a justificativa também será informada ao advogado por e-mail ou WhatsApp.

§ 5º A formalização do pedido para sustentação oral por videoconferência não importa no seu direito de fazê-la, sendo o pedido analisado 
pela Presidência do Tribunal, que poderá, conforme o caso, indeferi-lo.

Art. 5º O sistema de sustentação oral por videoconferência funcionará mediante a utilização de linha privada de comunicação de dados 
entre o Tribunal e o advogado interessado.

§ 1º É responsabilidade dos advogados e procuradores providenciar infraestrutura adequada para a realização de sustentação oral por 
videoconferência, constituída, no mínimo, por microcomputador ou notebook equipado com microfone, webcam, acesso à internet e 
outros requisitos específicos que serão informados na mensagem de que trata o § 3º do art. 4º desta Resolução.

§ 2º Além da observância dos requisitos de que trata o § 1º deste artigo, o advogado ou procurador solicitante deverá, na data de 
julgamento, realizar a conexão com o setor competente da Secretaria deste Tribunal, 30 (trinta) minutos antes da sessão, para garantia de 
funcionamento dos serviços, conforme orientação constante da mensagem de que trata o § 3º do art. 4º desta Resolução.

Art. 6º As hipóteses de cabimento e o tempo de duração da sustentação oral obedecerão às disposições da Lei Processual e do Regimento 
Interno do TRE-GO.

Art. 7º O uso de vestes talares para proferir sustentação oral por videoconferência pelos advogados é facultativo, observada a utilização de 
trajes consentâneos com o respeito, o decoro e a austeridade do Poder Judiciário.

Art. 8º Será concedida preferência no julgamento aos processos que tenham recebido pedido de sustentação oral por videoconferência, 
seguidos das sustentações orais presenciais e dos feitos com pedidos de preferência, observada, em cada caso, a ordem 

de inscrição.

Parágrafo único. Por conveniência do serviço, a juízo do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, a ordem estabelecida no caput 
deste artigo poderá ser alterada.

Art. 9º Ocorrendo dificuldades de ordem técnica que impeçam a realização da sustentação oral por videoconferência e não sendo possível a 
solução do problema até o final da sessão, o julgamento poderá ser adiado ou retirado de pauta, a critério do Relator ou do Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, conforme o caso, e essa ocorrência deverá ser registrada na certidão de julgamento e na ata da sessão.

Art. 10. O adiamento ou retirada do processo de pauta implica no cancelamento do pedido de sustentação oral, devendo a parte formalizar 
novo pedido quando do retorno do processo para julgamento.

Parágrafo único. O cancelamento do pedido de sustentação oral implica na exclusão do processo da relação de sustentações orais e da 
preferência de julgamento dela decorrente.  

Art. 11. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação o suporte e a instalação dos equipamentos e softwares utilizados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás para o serviço de sustentação oral por videoconferência.

§ 1º Os servidores  de  apoio ao  Plenário serão responsáveis pelo 

manuseio dos softwares necessários para a videoconferência.

§ 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação promoverá, sempre que necessário, o treinamento dos servidores e Membros do Tribunal 
Pleno diretamente envolvidos na realização das sessões de julgamento.

Art. 12. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás poderá celebrar convênio com órgãos externos visando à ampliação e otimização do serviço 
de sustentação oral por videoconferência.

Art. 13. Os casos excepcionais serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
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Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 334/2020

RESOLUÇÃO N° 334/2020

Dispõe sobre o Plano de Retomada Gradual ao Trabalho Presencial no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 11, inciso XII, da Resolução TRE/GO n° 298, 
de 18 de outubro de 2018 (Regimento Interno), 

CONSIDERANDO a emergência de saúde pública de importância internacional pelo novo coronavírus (Covid-19), classificada como pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

CONSIDERANDO o reconhecimento de estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo 
Congresso Nacional;

CONSIDERANDO o reconhecimento de estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo n. 501, de 25 de março de 2020, aprovado 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n° 322, de 1° de junho de 2020, que estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais, 
observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus  Covid-19, no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO os Decretos Judiciários n° 1.141 e n° 1.431, de 8 de junho de 2020 e 23 de julho de 2020, respectivamente, do Tribunal de 
Justiça  do  Estado  de  Goiás,  que  dispõem  sobre  o  retorno  gradual  das 

atividades forenses presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, cujo os fóruns abrigam parte dos cartórios eleitorais desta 
Justiça Especializada;

CONSIDERANDO os estudos e deliberações realizados no âmbito do Comitê de Gerenciamento de Crise Covid 19, instituído pela Portaria 
PRES n° 168/2020, de 02 de julho de 2020, no âmbito deste Tribunal;

CONSIDERANDO a importância de se proteger a saúde dos servidores, colaboradores, magistrados e promotores eleitorais no âmbito da 
Justiça Eleitoral de Goiás, sem descurar da garantia de manutenção dos serviços judiciários e administrativos imprescindíveis ao 
atendimento à população e à realização dos atos preparatórios para as Eleições Municipais de 2020,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Plano de Retomada Gradual ao Trabalho Presencial no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás.

Art. 2º São objetivos do plano de retomada:

I    priorizar  a  preservação  da  saúde  dos  servidores,  colaboradores, magistrados, promotores eleitorais, bem como do público em geral;

II  viabilizar o cumprimento das atividades finalísticas de prestação jurisdicional e condução do processo eleitoral, no que tange aos atos 
preparatórios para as Eleições Municipais de 2020;

III    estabelecer  diretrizes para  a  retomada  gradual  das atividades laborais presenciais, considerando a realidade estadual ante aos 
desafios decorrentes da pandemia da covid-19;

IV  prover servidores, colaboradores, magistrados e promotores eleitorais com os recursos necessários para evitar e/ou minimizar riscos de 
contaminação no contexto da covid-19;

V  propor a análise e o acompanhamento sistemático das ações relativas às Eleições de 2020, da situação epidemiológica estadual, no 
contexto da Covid-19, da saúde física, mental e psicossocial dos servidores, colaboradores, magistrados e promotores eleitorais envolvidos 
com a realização das eleições.

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Presidente


