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Golania, 2518/2014. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

  

DomingostLobo'Siiva
SEARDE |

PORTARIA PRES N° 389/2014

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOTAS, no uso de suas

atribuic6es legais e regimentais e,

CONSIDERANDO0disposto na Lei Complementar n° 64/90, na Lei n°

9.504/97, e na Resolugao TSE n° 23.405/2014;

CONSIDERANDO que todos os processos de registro de candidaturas,

apresentados até o dia 5 de julho de 2014, devemestar julgados comas respectivas

decis6es publicadas em sessio de julgamento até o dia 5 de agosto de 2014,

conforme determinado no artigo 54 da Resolucio TSE n° 23.405/201 4;

CONSIDERANDOoteordoartigo 162, § 4°, do Cddigo de Processo Civil,

que dispde que os acos meramente ordmatérios independem de despacho, devendo

ser praticados deoficio pelo servidore revistos pelo juiz quando necessdrio;

CONSIDERANDO0artigo 93, XTV, da Constituigio Federal de 1988, que

dispde que os servidores receberao delegacdo para a pratica de atos de

administrac4oe atos de mero expediente sem carater decisério,

RESOLVE:

Art. 1° Facultar 4 Secretaria Judictaria o agendamento, até o dia 5 de julho de

2014, com os partidos politicos e coligagées interessados de data e hordrio para

0 recebimento da documentac4o necessdria ao registro de candidatura, com o

objetivo defacilitare agilizar os procedimentosrelativos ac seu processamento.

Paragrafo unico. A Assessoria de Imprensa e Comunicagio Social ~ ASICS

divulgara 0 servigo de agendamento previsto no caput.
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(FL 02 da Poriaria PRES n. 389, de 23 de junho de 2014)

Art. 2° Compete a Secretaria Judicidria e ao Grupo de Trabalho do Registro

de Candidatura e Hordrio Eleitoral-GT RCAND/HE,institnido pela Portaria DG

n. 025/2014, proceder ao recebimento, conferéncia, importacio da midia e

encaminhamento para protocolizacio da documentagio necesséria ao pedido de

 

registro de candidatura.

Art. 3° Verificada a auséncia de documento necessdrio ao registro, a

Secretaria Judicidria intimard o representante do partido ou coligagao ou a pessoa

poreles designada para apresentagao dos requerimentos de registro para, no prazo

de 72 (setenta e duas) horas, providenciar a regularizagio, sob pena de indefermento

do respectivo pedido.

Ast. 4° Os processos de registro de candidatura deveraoser relacionadospara

julgamento pelos Gabinetes dos Juizes Relatores que afixario a respectiva relagao no

guadro de avisos do Plendrio, até 30 (trinta) minutos antes do inicio da sessao.

Art. 5° As decis6es monocraticas publicadas em sesso de julgamento serio

registradas no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos ~ SADP

pelos Gabinetes dos Jufzes Relatores, que indicarfio no referido Sistema a data da

sessdo em que serio publicadas e afixarao a relagio dos processos no quadro

de avisos do Plendrio, no prazo do artigo anterior.

Art. 6° Apds o julgamento, os Gabinetes dos Juizes Relatores deverao

encaminhar os autos 4 Secao de Ac6rdios, Resolugées e Documentos Eletrénicos —

SEARDEcaSecretaria Judicidria.

Art. 7° Esta Portaria entra emvigor na data de sua publicacao.

 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES
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