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Goignia,26/6/2014.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOZAS

 

PORTARIA PRES N° 388/2014

O Excelentissimo Senhor Presidente do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE GOIAS, no uso de suas atribuig6es, com fulero no artigo 17, inciso XXXIX, da

Resolucio TRE-GOn. 173, de 11 de maio de 2011 - Regimento Interno, e

CONSIDERANDOque 0 artigo 93, inciso XIV, da Constituigio Federal estabelece

gue os servidores do Poder Judicidrio receberdo delegagao para a prdtica de atos

admuinistrativos e atos de mero expediente sem carter decisério;

CONSIDERANDO que os atos meramente ordinatérios independemde despachoe

devem serpraticados de oficio (artigo 162, § 4°, do Cédigo de Processo Civil);

CONSIDERANDOque grande nimero de requerimentos iniciais si0 encaminhados

ao Tribunal Regional Eleitoral de Goids sem cdpia do Registro Geral, do Cadastro Nacional

de Pessoa Fisica, do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica e/ou comprovante de enderego

do autor do pedido;

CONSIDERANDO que o artigo 5° inciso LXXVIII, da Constituigao Federal

assegura a todos, no Ambito judicial e administrativo, a duragio razodvel do processo e os

meios que garantam a celeridade da sua tramitacdo.

RESOLVE:

Art. 2° Delegar aos servidores da Secretaria fudiciaria:

1 ~ a veriticacio da existéncia dos documentos necessdrios para a apresentagao de

requerimentos e petigdes ao Tribunal Regional Eleitoral de Goids;

I — o encaminhamentoa Procuradoria Regional Eleitoral dos inquéritos policiais que

ndo estejam distribuidos, quando houversolicitagdo de dilagdo de praxo.



FL 02 da Portaria Pres n. 388, de 23 de junho de 2014}

Art, 2° Determinar que a ausancia de documento necessdrio seja certificada € ©

interessadonotificado a sanar o problema em 10 (dez) dias, servindo a certiddo comoato de

comunicacdo.

Pardgrafo unico. Durante o periodo eleitoral, o prazo referido no caput deste artigo €
& E ,Of 8

de 72 (setenta e duas) horas, nos termos das instrugesrelativas as eleig6es.

Art, 3° Os servidores da Secretaria Judicidria devem certificar nos autos, antes da

conclusio do processo ao Relator ou Presidente, os procedimentos adotados para sanaras

falhas detectadas.

Art, 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES
Presidente

 


