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ADVOGADOS: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB: 33670/GO, YARA RODRIGUES SANTIAGO - OAB: 45002/GO, KAROLINNE 
DA SILVA SANTOS - OAB: 33883/GO, MAYLA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB: 44423/GO E MARCOS PAULO ALVES DE ASSUNÇÃO - OAB: 
45130/GO

INTERESSADO: GEORGE MORAIS FERREIRA

ADVOGADOS: CAMILA GONÇALVES GALVÃO - OAB: 51294/GO, CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - OAB: 49177/GO, BRUNO AURELIO 
RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB: 33670/GO, KAROLINNE DA SILVA SANTOS - OAB: 33883/GO, YARA RODRIGUES SANTIAGO - OAB: 
45002/GO, MAYLA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB: 44423/GO E MARCOS PAULO ALVES DE ASSUNÇÃO - OAB: 45130/GO

INTERESSADO: DINEUVAN RAMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - OAB: 49177/GO, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB: 33670/GO, 
KAROLINNE DA SILVA SANTOS - OAB: 33883/GO, MAYLA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB: 44423/GO E MARCOS PAULO ALVES DE ASSUNÇÃO - 
OAB: 45130/GO

SUSTENTAÇÃO ORAL: O Procurador Regional Eleitoral, Doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos, ratificou o parecer escrito. 

DECISÃO: Na sessão de 05.11.2018, o julgamento foi adiado.

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: nesta oportunidade, o Desembargador Carlos Escher informou aos ilustres pares que o Doutor Alexandre 
Moreira Tavares dos Santos não participará da sessão de amanhã, 6 de novembro, ocasião em que será substituído pelo Doutor Rafael Paula 
Parreira Costa, que foi designado substituto eventual do Procurador Regional Eleitoral e do Procurador Regional Eleitoral Substituto para 
atuar na referida data, nos termos da Portaria PGR/MPF n. 1002, de 31 de outubro de 2018.  

Ao final, o Desembargador-Presidente indagou aos Juízes-Membros se poderiam deliberar sobre a minuta de resolução que institui o 
estatuto de auditoria interna do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que foi distribuída em sessão anterior, mas estes pediram mais tempo 
para analisa-la. 

Nada mais havendo a tratar, às 18:26, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER, Presidente, agradeceu a proteção 
de Deus e a presença de todos, e deu por encerrada a 99ª 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), 5 DE NOVEMBRO DE 2018.

DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

Portaria nº 293/2018-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XXXIX, do 
Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173/2011), e, 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a Avaliação das Eleições 2018 e o aperfeiçoamento do planejamento das Eleições de 2020;

CONSIDERANDO a importância de se ampliar continuamente o nível de integração e cooperação entre as unidades da Justiça Eleitoral em 
Goiás;

CONSIDERANDO o objetivo Estratégico nº 3 do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás de fortalecer a segurança e 
a transparência do processo eleitoral, com a melhoria dos processos de trabalho e a identificação e tratamento dos riscos do negócio;

CONSIDERANDO o aperfeiçoamento dos processos que compõem o processo eleitoral, dentre eles o planejamento de eleições, mediante a 
aplicação de metodologias de gestão de processos e gestão de riscos;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocados os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, para participarem da Avaliação das Eleições Gerais de 2018, 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XXXIX, do 
Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173/2011), e, 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a Avaliação das Eleições 2018 e o aperfeiçoamento do planejamento das Eleições de 2020;

CONSIDERANDO a importância de se ampliar continuamente o nível de integração e cooperação entre as unidades da Justiça Eleitoral em 
Goiás;

CONSIDERANDO o objetivo Estratégico nº 3 do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás de fortalecer a segurança e 
a transparência do processo eleitoral, com a melhoria dos processos de trabalho e a identificação e tratamento dos riscos do negócio;

CONSIDERANDO o aperfeiçoamento dos processos que compõem o processo eleitoral, dentre eles o planejamento de eleições, mediante a 
aplicação de metodologias de gestão de processos e gestão de riscos;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocados os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, para participarem da Avaliação das Eleições Gerais de 2018, 
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que será realizada em duas fases.

Art. 2° A primeira fase consistirá na realização de reuniões setoriais, nos dias 13 ou 14 de novembro de 2018, entre 8h e 18h, em todo o 
Estado de Goiás, nos dez núcleos regionais definidos na Portaria n. 70/2018-DG, que alterou, após o rezoneamento, a composição dos 
Núcleos Regionais da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais (INTEGRAZONAS), instituída pela 
Portaria nº 205/2014- DG.

Art. 3° Na primeira fase, cada representante de núcleo regional, designado pela Portaria nº 71/2018-DG, deverá definir e divulgar, até o dia 
08/11/2018, às demais zonas de seu núcleo a data e o município onde a reunião será realizada, levando-se em consideração infraestrutura e 
acomodação disponíveis, bem como a localização mais adequada para facilitar o acesso dos demais servidores.

Art. 4° Poderão participar da primeira fase os servidores do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral das zonas eleitorais, preferencialmente o 
chefe de cartório.

§1º Fica a critério de cada Juiz Eleitoral decidir sobre a participação de todos servidores da zona, inclusive dos postos de atendimento.

§2º Caso não haja servidor requisitado para manter o funcionamento do cartório eleitoral ou posto de atendimento, poderá ser solicitado à 
Presidência autorização para a suspensão do atendimento.

Art. 5º A segunda fase será realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos dias 22 e 23/11/2018, entre 8h e 18h, com a 
participação de todos os representantes dos núcleos da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais  
INTEGRAZONAS e das Unidades do Tribunal, envolvidas no escopo do Planejamento Integrado das Eleições 2018.

Parágrafo único. Ficam convocados para a segunda fase, os Secretários, Assessores de Planejamento e todos os facilitadores dos processos 
que compõem o Planejamento Integrado das Eleições 2018, devendo ser priorizada a sua participação em relação às atividades ordinárias, 
salvo autorização da Diretoria-Geral.

Art. 6° Para os servidores que se deslocarem para as reuniões (primeira ou segunda fases), será devido o pagamento de diária e o reembolso 
de combustível ou passagens, observados os termos da Resolução TRE-GO nº 199/2012, e suas alterações, e Portaria nº 748/2015-PRES.

Parágrafo único.  Casos excepcionais, cujos deslocamentos na primeira fase exigirem pernoite, deverão ser devidamente justificados e 
submetidos à apreciação da Diretoria-Geral.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 06 de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

VICE-PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Decisões

DECISÃO

que será realizada em duas fases.

Art. 2° A primeira fase consistirá na realização de reuniões setoriais, nos dias 13 ou 14 de novembro de 2018, entre 8h e 18h, em todo o 
Estado de Goiás, nos dez núcleos regionais definidos na Portaria n. 70/2018-DG, que alterou, após o rezoneamento, a composição dos 
Núcleos Regionais da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais (INTEGRAZONAS), instituída pela 
Portaria nº 205/2014- DG.

Art. 3° Na primeira fase, cada representante de núcleo regional, designado pela Portaria nº 71/2018-DG, deverá definir e divulgar, até o dia 
08/11/2018, às demais zonas de seu núcleo a data e o município onde a reunião será realizada, levando-se em consideração infraestrutura e 
acomodação disponíveis, bem como a localização mais adequada para facilitar o acesso dos demais servidores.

Art. 4° Poderão participar da primeira fase os servidores do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral das zonas eleitorais, preferencialmente o 
chefe de cartório.

§1º Fica a critério de cada Juiz Eleitoral decidir sobre a participação de todos servidores da zona, inclusive dos postos de atendimento.

§2º Caso não haja servidor requisitado para manter o funcionamento do cartório eleitoral ou posto de atendimento, poderá ser solicitado à 
Presidência autorização para a suspensão do atendimento.

Art. 5º A segunda fase será realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos dias 22 e 23/11/2018, entre 8h e 18h, com a 
participação de todos os representantes dos núcleos da Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais 
INTEGRAZONAS e das Unidades do Tribunal, envolvidas no escopo do Planejamento Integrado das Eleições 2018.

Parágrafo único. Ficam convocados para a segunda fase, os Secretários, Assessores de Planejamento e todos os facilitadores dos processos 
que compõem o Planejamento Integrado das Eleições 2018, devendo ser priorizada a sua participação em relação às atividades ordinárias, 
salvo autorização da Diretoria-Geral.

Art. 6° Para os servidores que se deslocarem para as reuniões (primeira ou segunda fases), será devido o pagamento de diária e o reembolso 
de combustível ou passagens, observados os termos da Resolução TRE-GO nº 199/2012, e suas alterações, e Portaria nº 748/2015-PRES.

Parágrafo único.  Casos excepcionais, cujos deslocamentos na primeira fase exigirem pernoite, deverão ser devidamente justificados e 
submetidos à apreciação da Diretoria-Geral.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 06 de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER


