
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

PORTARIA N°231/2017 - PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

GOLAS, no uso de suas atribuicões legais e regimentais. 

CONSIDERANDO a Rescindo n" 76, de 12 de maio de 2009, do 

Conselho Nacional de justiça, que dispõe sobre os principieis do Sistema de Estatística 

do Poder Judiciário_ errabelece seus liidicadores, fixa pravos, determina penalidades e dá 

outras providências: 

CONSIDERANDO que o ar 30, do Provimento no 49, de 18 de 

agosto de 2015. da Corregedoria Nacional de justiça. estabelece que os dados estatísticos 

devem ser coletados, consolidados e tninsmiddos &tiranicamente pelos Tribunais, em 

conformidade com o modelo definido peio Departamento de Pesquisas Judiciárias (DP)) 

e pelo Departamento dc Tecnologia da Infornação (DTT do GNI; 

CONSIDERANDO a necessidade de cominua aferição dos dados 

estatísticos para o cumprimento das 1 ,̀  retas ai:101121S elaboradas pelo Conselho Nacional 

de Justiça; 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a extração e consolidação 

dos dados estatísticas a panar de fome fidedigna de informação: 

CONSIDERA.NDO que o arr. 1-  da Rescdução 1 USE n'-' 23.185, de II) de 

dezembro de 2009. dispõe que o Sistema de Acompanhamento de Documentos e 

Processos - SADP é o sistema oficial para o registro e tramitaçao, em caráter obrigatório, 

de documentos e larocezsns cuja classificaçatc tenha :ido regulamentada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral - r TocedAtientos :Aluo de padreei-caca/a pela Corregedoria-Geral da ri _ ..._,..„ 
Justiça Eleitoral, 

\ 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

(fl. 2 da Portaria o' 23L de 29.06.2011 

CONSIDERANDO as informações constantes no Processo 

Administrativo protocolado sob o a' 58.546/2P13 

RESOLVE: 

Art. 1° Adotar o Portaisparência da Corregedoria como fonte 

oficial para a coleta, consolidarão e trans 

jurisdição. 

An.2°Jnsdtui  

Corregcdoria composto:  

s dados estatísticos de 1" e 2' graus de 

Castor do Portal Transparência da 

I — pelo titular da Assessoria Especial da Vicc-Presidência e Cor regedoria 

Regional Eleitoral, em telacao aos dados de I" prau de iurisdietio; 

II — pela drulat da \ ssessoris, de Planejamento e Gestão da Secretaria 

J udiciána. no que dia respeito aos dados do 2" grau de iurisdicao; 

TH —pelo Chefe da Seção de Banco de Dados. 

§ A Coordenação do Grupo Gestor será exercida pelo representante 

da Vice-Presidência e Correaedorta Regional Eleitoral. 

5, r Os membros titulares sento subs tuidos, em seus afastamentos 

legais ou impedimentos, neles respectivos substitutos automáticos nas unidades de 

representação. 

An. 3° Compete ao Grupo Gestor do Portal Transparência da 

Corregecloria: 

I — as acerca da utilização do sistema; 

II — realizar esmcit:s e prcor soluções acerca de eventuais 

inconsistênc tent utaclãanan. gados' coletados: 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS . 

(n. 3 Portaria nu  231. de 29.06 901 9) 

III — comunicar ao Gabinete 9otor de Meras as inconsistências 

detectadas decorrentes de falhas, omiss.5es ou incoerência no lançamento de 

movimentações dos processos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e 

Processos -.S.kDP: 

IV — ?tocai 9.  às atualincóes de versão do sistema,bem como às 

configurações necessárias à corredio de falhas. 

Parágrafo Único. Pa raac:xecuçio das atividades mencionadas no inciso 

IV, o Grupo Gestor ouvirá previa:nem-e a Secretaria de Tecnologia da Informação e a 

Comissào do SADP sempre que for vislumbrada á possibilidade de alteração na base de 

dados do sistema. 

An. 4' Compete à Vice-Presidência c Corregedoria Regional Eleitoral a 

emissão de °Pema:sê:e< às zona:: eleitora is. visando padronizar os procedimentos de 

inserção de dados no SADP em Grau. 

Art. 5' Compete aos Chefes de Cartório a responsabilidade de velar pela 

regularidade e exatidão do.,  dados lancados rio SADP. sda por meio do lançamento das 

informações, seja pela supervisão dos 1.-abalhos executados por servidores sob seu 

comando. 

An. 6" O Sistema será utilizado em c er experimental, no período de 

noventa dias, a contar da publicação desta Portaria, para saneamento de eventuais 

inconsistências. 

r No prazo mencionado no ,a; ot as eleitorais promoverão a 

conferência dos dados gerados peio -Sistema. de acordo com as orientações a serem 

expedidas pela Vice-Presidência e Corregedoria R gional Eleitoral. 

?. Secret9st judicária confe s elacioàle 20  Grau. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

(11. 4 da Portaria u" 231, de 25.062011 

3' No final do período expetim upo Gestor emitirá relatório 

das inconsistências detectadas e respectivos trai tmenros e se for o caso, apresentará as 

propostas de encaminhamento. 

Art. 7" Esta Postar vigor na data de sua publicação. 

29 de junho de 2017. 

N 

dor KJS.LET.J DITVS-1\. EL FILHO 
Presidente 
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