
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
VICE-PRESIDENCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

PROVIMENTOVPCRE N.° 03/2014

Estabelece as  normas e instruc¢des

complementares pata a realizacao das correigdes

ordinarias dos setvicos cartorarios das Zonas

Eleitorais do Estado de Goias.

O Excelentissimo Senhor Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral de Goias, no uso de suas atribuicdes
legais e regimentais, com fulcro nosarts. 1° e 7° da Resolucao TSE n.° 21.372/2003;

Considerando o art. 20, caput, da Resolugio TRE/GO n.° 173/2011

(Regimento Interno);

Considerando o disposto no Provimento n.° 9/2010 — CGE, que

dispde sobre a utilizagao do Sistema de Inspeg6es e Correi¢gdes Eleitorais — SICEL;

Considerando o compromisso da Corregedoria Regional Eleitoral de
Goias com a melhoria continua dosservicoseleitorais;

Considerando a miss4o institucional desta Corregedoria de velar pela
regularidade dos servicos eleitorais, assegurando a correta aplicagao de principios e
normas,

RESOLVE:

Art. 1° A regularidade e a eficiéncia que se confere as atividades
cartorarias serao aferidas por meio de correigdes nos Cartdrios Eleitorais desta

Circunscric¢ao.

Art. 2° O controle correcional tem por finalidade verificar a perfeita
exacao dos servicos eleitorais, a integridade do cadastro eleitoral, e o estrito

cumptimento da legislacao pertinente, inclusive quanto aos prazos estabelecidos pelo
calendario e cronogramasde atividadeseleitorais.

Art. 3° O Sistema de Inspec6es e Correicgdes Eleitorais — SICEL, deve

ser utilizado como ferramenta de execucao e base de registro dos trabalhos relativos
aos procedimentos de cortei¢io ordinaria (art. 1°, Provimento_n.° 9/10 — CGE).
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§1° A criagéo dos procedimentos referentes 4 cortreicéo anual, no
SICEL, é atribuigéo conferida tio somente 4 Corregedoria Regional Eleitoral,

incumbindo as Zonas Eleitorais o preenchimento correspondente.

Art. 4° As correicdes ordinarias serdio trealizadas e presididas
pessoalmentepelo juiz eleitoral da zona respectiva, titular ou substituto, a partir do dia
1° de novembro e concluida até o dia 19 de dezembro de cada ano, sendo vedado

delegar a presidéncia dos trabalhosaos setvidores docartério.

Paragrafo Unico. Os trabalhos de correigéo deverao ser realizados
durante o horatio normal de expediente, néo ocasionando a paralisagaéo dos servigos,

nem a alteracdo do horario de atendimento ao publico.

Art. 5° Nas correigdes ordinarias o juiz eleitoral iniciara os trabalhos

cotrespondentes fazendo lavrar os termos prdprios, observando os seguintes
procedimentos:

I — determinar a publicacao de edital (anexo I) com prazo de cinco
dias de antecedéncia do inicio da correicaéo, informando dia, hora, local e a zona

submetida a correic¢ao;

II — expedir pottatia designando um servidor pata sectetariar os
trabalhos (anexoII);

III — determinar que sejam reduzidas a termo e registradas na ata da

correicao, todas as correspondéncias e manifestacdes verbais apresentadas em cartdrio

acerca dosservicoseleitorais;

IV — confeccionar a ata da correi¢ao (anexo III);

V — preencher o roteiro de correigdo ordinaria no SICEL,
disponibilizado pela Corregedoria Regional Eleitoral.

Paragrafo unico. Ao realizar a cortreigao, podera o juiz eleitoral
solicitar 0 acompanhamento do representante do Ministério Publico Eleitoral (art. 4°,
Resolucéo TSE n° 21.372/2003).

Art. 6° O juiz eleitoral devera acompanhar a operagao do SICEL,
inclusive quanto ao preenchimento dos quesitos contidos no roteiro de correigao

otdindtia, fazendo constar, no campo prdprio, as observagdes que se fizerem
necessarias. ;
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§1° As respostas aos quesitos do roteiro apresentadas como “nao
conforme”e “exige aperfeicoamento” deverio ser discriminadas, obtigatoriamente, no
campo “observacao”, que se destina, também, a descric4o das circunstancias peculiares
indispensaveis 4 apreciacao dos respectivos quesitos, visando subsidiar a adocgao de

medidas saneadotras ou acgdes de melhoria. (art. 5°, §1°, do Provimento n.° 9/10 —

CGE).

§2° Concluido o procedimento no SICEL, as informagoées lancadas
estarao disponiveis aos juizoseleitorais e a Corregedoria Regional Eleitoral, no ambito
de suas competéncias, na formaderelatério.

Art. 7° Com base no roteiro de correigdes ordinarias do SICEL, 0 juiz

eleitoral devera elaborar a ata da correicao, indicando, se for o caso, eventuais erros,
abusos ou irregulatidade detectados, bem como mencionando as providéncias

adotadas para sanar tais circunstancias.

§1° Sem prejuizo das informagées descritas no caput deste artigo, a ata

devera ainda especificar:

I — a listagem em ordem cronoldgica de autuacgao, com a situagao
atual, dos processos em tramite na Zona Eleitoral, bem como daqueles sem

movimentacao ha mais de 30 (trinta) dias, acompanhadadejustificativa;

II — a telacio em ordem cronoldégica de protocolizacio, com a
situacdo atual, dos documentos em tramite na Zona Eleitoral;

III — a realizagao de acdes para controle dos processos incluidos nas

Metas do Conselho Nacional de Justiga 1 e 2;

IV — se as movimentagdes processuais estao sendo atualizadas de

modo completo no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos

(SADP).

Art. 8° O juiz eleitoral devera finalizar os trabalhos correcionais até o

dia 19 de dezembro.

§i° O juiz eleitoral devera encaminhar a Cortegedoria Regional
Eleitoral até o dia 30 de janeiro do ano subsequente 4 sua realizacao, o edital, a ata da
cotteicao, a portatia designando o servidor pata sectetariar os trabalhos e o relatério
exttaido do SICEL, o qual devera ser rubricado em todasas folhase, ao final, assinado

pelo Juiz Eleitoral, inclusive daquele eventualmenteretificado-~_
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§2° A remessa de todos os documentos especificados no paragrafo
anterior devera ser efetivada, exclusivamente, por meio eletrénico para o enderecgo
seinc@tre-go.jus.br, devidamente digitalizados, os quais serio protocolizados e
autuados nesta Corregedoria.

§3° O nao cumprimento do prazo acima assinalado podera dar ensejo
a atguicao de falta funcional, passivel de inquérito administrativo presidido pelo
Corregedor Regional (art. 5°, Resolugio TSE n° 21.372/2003).

Art. 9° Na Ultima folha dos autos e livros devera ser langada a

anotacao “vistos em correicio”, datado e rubricado pelo Juiz Eleitoral (art. 8°,

Resolucéo TSE n.° 21.372/2003).

Art. 10. Em caso de impossibilidade técnica na utilizagao do SICEL,
no periodo designado no edital para a realizagdéo das correigdes ordinarias, podera o

juiz prorrogar os trabalhos até a data limite de 19 de dezembro, a fim de que seja

solucionada a falha técnica.

Art. 11. Integram este provimento os modelos constantes dos anexos
I — Edital de Correigéo; II — Portaria de designagio de Secretario; II] — Ata da

Corteicao.

Art. 12. Os atos meramente ordinatérios, como a juntada, vista

obrigatoria e solicitacéo de diligéncias complementares, independe de despacho,

devendo ser praticados de oficio pelo Chefe da Secio de Inspegdes e Correigées (art.

162, §4°, CPC).

Art. 13. A tealizagao de correicio ordinaria pelo juiz eleitoral é
obrigatoria, independentemente de inspecdo efetuada pelo Corregedor Regional

Eleitoral.

Art. 14. Este Provimento entra em vigor nesta data, revogadas as

Publique-se e cumpta-se.

Gabin eePresidéntia_e-G

disposi¢des em contrario.

tegedoria Regional Eleitoral de
Goias, aos dias de.més de no=~T \

»f KISLEU DIAS-MACIEL|FILHO
Vice-Peotone e Corregedor Regional
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ANEXO| —- EDITAL DE CORREICAO

EDITAL

O Excelentissimo Senhor Juiz

da Zona Eleitoral- /GO, no

uso de suas atribuigées legais,

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento que, em cumprimento ao determinado na Resolugao TSE n. 21.372/2003 e
Provimento CRE-GO n° ___ sera procedida CORREIGCAO ORDINARIA nos documentos e
procedimentos da___—sZona Eleitoral ,nadatade__—de de 20_.

Na mesma data poderao ser apresentadas reclamagées acerca dos servicos
do Cartorio Eleitoral.

E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital,
que sera afixado no lugar de costume. Dado e passado, nesta cidade de aos___dias
do___—mésde de 20__. Eu, , Chefe de Cartério, digitei e subscrevi.

Juiz Eleitoral
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ANEXOII —- PORTARIA DE DESIGNAGAO DE SECRETARIO

PORTARIAN® _/ _ZE

O Excelentissimo Senhor Juiz da

Zona Eleitoral - /GO, no uso de

suasatribui¢6es legais,

RESOLVE

Designar, na forma do art. __ do Provimento CRE-GO n° ___,, o Sr.
(a) , Para, sob compromisso, desempenhar a

fungao de Secretario(a) dos trabalhos correcionais, que serao realizados em (data)

, no Cartorio desta Zona Eleitoral.

Publique-se no placar do Cartério Eleitoral.

- ' de de

 

Juiz Eleitoral
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ANEXOIII —- ATA DA CORREICAO

ATA DA CORREIGAO

 

 

Ata da CORREIGAO ORDINARIArealizada na sede do Juizo desta 4 Zona Eleitoral-

/GO, aos ___ dias do més de do ano de dois mil e , as
___:___ horas, sob a presidéncia do MM.Juiz Eleitoral, Dr. , que a esta
subscreve, estando presentes o Exmo Dr. , representante do Ministério
Publico, o Sr. , Chefe de Cartorio, o Sr. :
(cargo), designado Secretario da Correi¢ao Ordinaria, estando ainda presentes os seguintes
interessados: . Dado inicio aos

trabalhos da correi¢ao, verificou-se oO seguinte: 1 -
« 2 =

 

Foram tomadas as

seguintes providéncias para sanar as_ irregularidades’ verificadas: 1 -
 

  

 

 

 

,2- ; (ou nao tendo sido tomada
nenhuma providéncia, por nao ter sido constatada nenhumairregularidade). Encerrou-se a
Correigao Ordinaria as___:__ horas, do dia de de . Dado e passado,
nesta cidade de , @U, (nome), Secretario da Correigao, a
subscrevi.

Juiz Eleitoral

PromotorEleitoral

 

Chefe de Cartorio

 

Secretario da Correi¢ao
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