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Borges. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO 
AGRAVO REGIMENTAL.  

4. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL N.º 18-64.2013.6.09.0112 - CLASSE 30 

PROTOCOLO N.º 34.919/2013 - RIALMA (112º ZONA ELEITORAL)

RELATOR: JUIZ MARCELO ARANTES DE MELO BORGES

AGRAVANTES: M.J. DE SA COMUNICAÇÃO  ME

      MARCELO JOSE DE SÁ

ADVOGADOS: RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS  OAB/GO 8.198

     VALDENISIA MARQUES SILVA  OAB/GO 22.358

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE POR ARRASTAMENTO DECORRENTE DE INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO (VIA INADEQUADA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Julgado - Ag/Rg no(a) RE nº 1864 - Sessão Ordinária em 07/07/2015. Acórdão Nº 306/2015 - Relator Juiz Marcelo Arantes de Melo Borges. 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em NÃO CONHECER O AGRAVO REGIMENTAL.  

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Despachos

EXTRATO CONCESSAO DIARIAS

Solicitação nº: 0473/2015; Favorecido: EDUARDO CARDOSO GERHARDT; Cargo/Função: JUIZ ELEITORAL; Deslocamento: FIRMINOPOLIS-
GO a TURVANIA-GO; Finalidade da Viagem: Juiz Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral/Firminópolis substituindo juiz eleitoral da 115ª Zona eleitoral 
Turvânia-Go; Afastamento: 18/06/2015 a 18/06/2015; Nº de diárias: 0,5; Valor Unitário: 855,32; Total Bruto: 427,66; Total Líquido: 406,25

EXTRATO CONCESSAO DIARIAS

Solicitação nº: 0488/2015; Favorecido: EDUARDO CARDOSO GERHARDT; Cargo/Função: JUIZ ELEITORAL; Deslocamento: FIRMINOPOLIS-
GO a TURVANIA-GO; Finalidade da Viagem: JUIZ EM SUBSITUINDO JUIZA ELEITORAL TITULAR; Afastamento: 26/06/2015 a 26/06/2015; 
Nº de diárias: 0,5; Valor Unitário: 855,32; Total Bruto: 427,66; Total Líquido: 406,25
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PROVIMENTO VPCRE Nº 07/2015

PROVIMENTO VPCRE Nº 07/2015PROVIMENTO VPCRE Nº 07/2015
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Dispõe sobre a forma de comunicação às zonas eleitorais, das decisões ou atos das partes que, produzidos no âmbito do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, possam ensejar lançamento de código de ASE no cadastro dos eleitores envolvidos.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, com fulcro nos artigos 20, II, e 23 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando o grande número de decisões que são proferidas no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que podem implicar em 
registro de código de ASE - Atualização da Situação do Eleitor no cadastro eleitoral;

Considerando que significativa parcela de atos praticados pelas partes nos processos que tramitam no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás, notadamente por candidatos, devem produzir reflexos no cadastro do eleitor por meio do lançamento de código de ASE;

Considerando que a competência para o lançamento dos códigos de ASE é da zona eleitoral da inscrição do eleitor, nos termos do Provimento 
CGE nº 06/2009;

Considerando a necessidade de regulamentar a comunicação às zonas eleitorais da inscrição dos eleitores envolvidos acerca do teor das 
decisões, no intuito de garantir a exatidão dos dados constantes no cadastro dos eleitores;

RESOLVE:

Art. 1º A Secretaria Judiciária enviará, por meio de comunicação eletrônica, à zona eleitoral da inscrição do eleitor, independente de 
determinação pelo Relator, cópia das decisões proferidas no âmbito deste Tribunal, cujo teor produzam ou possam produzir reflexo no cadastro 
eleitoral.

Parágrafo único. São decisões capazes de refletir no cadastro eleitoral, além de outras que também possam ensejar lançamento de código de 
ASE:

I  decisões proferidas nas prestações de contas de campanha de candidatos, nas eleições gerais;

II  decisões que decretem ou tenham por efeito a inelegibilidade do eleitor;

III  decisões que condenem o eleitor ao pagamento de multa eleitoral.

Art. 2º Os atos praticados nos processos de prestação de contas eleitorais que tramitam neste Tribunal e que tenham potencial de gerar 
restrições no cadastro eleitoral devem ser comunicados pela Secretaria Judiciária à zona eleitoral da inscrição do eleitor, via comunicação 
eletrônica.

Parágrafo único. Para atendimento ao caput, são considerados atos aptos a produzir efeitos no cadastro eleitoral:

I  a apresentação das contas eleitorais de campanha de candidato após o prazo legal de 30 dias contados da realização do pleito, devendo 
ser certificado, pela Secretaria Judiciária, se o candidato foi notificado para apresentá-las em 72 horas e, tendo sido, se cumpriu ou não o 
prazo mencionado;

II  decisões judiciais que reconheçam a regularidade da quitação eleitoral.

Art. 3º O servidor, ao receber o expediente mencionado neste normativo, dará conhecimento ao juiz eleitoral, que poderá determinar o 
lançamento do código de ASE correspondente, consoante o disposto no Provimento CGE nº 06/2009, para que se produzam os efeitos 
previstos na legislação.

§ 1º Verificado que não há código de ASE a ser lançado no cadastro, a comunicação deverá ser arquivada.

§ 2º Quando, no teor da decisão encaminhada, já houver determinação para o comando de ASE específico, o servidor procederá, de imediato, 
ao seu registro no cadastro do eleitor, com posterior ciência ao juiz eleitoral.

Art. 4º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 09 de julho de 2015.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETES DE JUÍZES MEMBROS

ATOS DOS JUÍZES MEMBROS

Despachos

Dispõe sobre a forma de comunicação às zonas eleitorais, das decisões ou atos das partes que, produzidos no âmbito do Tribunal Regional Dispõe sobre a forma de comunicação às zonas eleitorais, das decisões ou atos das partes que, produzidos no âmbito do Tribunal 
Eleitoral de Goiás, possam ensejar lançamento de código de ASE no cadastro dos eleitores envolvidos.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas Excelentíssimo Senhor Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral de Goiás, no uso de s
atribuições legais e regimentais, com fulcro nos artigos 20, II, e 23 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Considerando o grande número de decisões que são proferidas no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que podem implicar em Considerando o grande número de decisões que são proferidas no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que podem implica
registro de código de ASE - Atualização da Situação do Eleitor no cadastro eleitoral;Atualização da Situação do Eleitor

Considerando que significativa parcela de atos praticados pelas partes nos processos que tramitam no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Considerando que significativa parcela de atos praticados pelas partes nos processos que tramitam no âmbito do Tribunal Regiona
Goiás, notadamente por candidatos, devem produzir reflexos no cadastro do eleitor por meio do lançamento de código de ASE;

Considerando que a competência para o lançamento dos códigos de ASE é da zona eleitoral da inscrição do eleitor, nos termos do Provimento Considerando que a competência para o lançamento dos códigos de ASE é da zona eleitoral da inscrição do eleitor, nos termos do 
CGE nº 06/2009;

Considerando a necessidade de regulamentar a comunicação às zonas eleitorais da inscrição dos eleitores envolvidos acerca do teor das Considerando a necessidade de regulamentar a comunicação às zonas eleitorais da inscrição dos eleitores envolvidos acerca do te
decisões, no intuito de garantir a exatidão dos dados constantes no cadastro dos eleitores;

RESOLVE:

Art. 1º A Secretaria Judiciária enviará, por meio de comunicação eletrônica, à zona eleitoral da inscrição do eleitor, independente de  A Secretaria Judiciária enviará, por meio de comunicação eletrônica, à zona eleitoral da inscrição do eleitor, independente de 
determinação pelo Relator, cópia das decisões proferidas no âmbito deste Tribunal, cujo teor produzam ou possam produzir reflexo no cadastro determinação pelo Relator, cópia das decisões proferidas no âmbito deste Tribunal, cujo teor produzam ou possam produzir reflex
eleitoral.

Parágrafo único. São decisões capazes de refletir no cadastro eleitoral, além de outras que também possam ensejar lançamento de código de Parágrafo único. São decisões capazes de refletir no cadastro eleitoral, além de outras que também possam ensejar lançamento de
ASE:

I  decisões proferidas nas prestações de contas de campanha de candidatos, nas eleições gerais;

II  decisões que decretem ou tenham por efeito a inelegibilidade do eleitor;

III  decisões que condenem o eleitor ao pagamento de multa eleitoral.

Art. 2º Os atos praticados nos processos de prestação de contas eleitorais que tramitam neste Tribunal e que tenham potencial de gerar  Os atos praticados nos processos de prestação de contas eleitorais que tramitam neste Tribunal e que tenham potencial de gerar 
restrições no cadastro eleitoral devem ser comunicados pela Secretaria Judiciária à zona eleitoral da inscrição do eleitor, via comunicação restrições no cadastro eleitoral devem ser comunicados pela Secretaria Judiciária à zona eleitoral da inscrição do eleitor, via
eletrônica.

Parágrafo único. Para atendimento ao caput, são considerados atos aptos a produzir efeitos no cadastro eleitoral:

I  a apresentação das contas eleitorais de campanha de candidato após o prazo legal de 30 dias contados da realização do pleito, devendo  a apresentação das contas eleitorais de campanha de candidato após o prazo legal de 30 dias contados da realização do pleito, devendo 
ser certificado, pela Secretaria Judiciária, se o candidato foi notificado para apresentá-las em 72 horas e, tendo sido, se cumpriu ou não o ser certificado, pela Secretaria Judiciária, se o candidato foi notificado para apresentá-las em 72 horas e, tendo sido, se cum
prazo mencionado;

II  decisões judiciais que reconheçam a regularidade da quitação eleitoral.

Art. 3º O servidor, ao receber o expediente mencionado neste normativo, dará conhecimento ao juiz eleitoral, que poderá determinar o  O servidor, ao receber o expediente mencionado neste normativo, dará conhecimento ao juiz eleitoral, que poderá determinar o 
lançamento do código de ASE correspondente, consoante o disposto no Provimento CGE nº 06/2009, para que se produzam os efeitos lançamento do código de ASE correspondente, consoante o disposto no Provimento CGE nº 06/2009, para que se produzam os efeitos 
previstos na legislação.

§ 1º Verificado que não há código de ASE a ser lançado no cadastro, a comunicação deverá ser arquivada.

§ 2º Quando, no teor da decisão encaminhada, já houver determinação para o comando de ASE específico, o servidor procederá, de imediato, § 2º Quando, no teor da decisão encaminhada, já houver determinação para o comando de ASE específico, o servidor procederá, de im
ao seu registro no cadastro do eleitor, com posterior ciência ao juiz eleitoral.

Art. 4º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 09 de julho de 2015.

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral


