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período não superior a 10 (dez) dias, contados da data estabelecida no art. 6º da Resolução TRE-GO nº 271/2017, para que seja efetivada a 
transferência física e a posterior reautuação dos processos.  

Parágrafo único.  Para o cumprimento do disposto neste provimento, poderá o juiz eleitoral da zona de destino, excepcionalmente e não 
optando por outro meio disponível, designar servidor para realizar pessoalmente o transporte físico dos documentos e processos em 
tramitação a que se refere o art. 3º. 

Art. 7º Na movimentação dos processos e documentos em tramitação, a zona eleitoral de origem observará os seguintes procedimentos:

I - deverá ser certificado nos autos o motivo da redistribuição do feito;

II - o encaminhamento dos processos em tramitação deverá ser realizado por meio da função “Enviar” no SADP.

Parágrafo único. A zona eleitoral de origem requisitará os processos e inquéritos policiais que se encontrem fora do cartório eleitoral, a 
exemplo daqueles com vista ou carga, enviando-os à zona de destino na forma do inciso II, observado o prazo do art. 3º. 

Art 8º A zona eleitoral de destino, ao receber documentos e processos em tramitação, deverá:

I –  recebê-los e conferi-los no SADP e fisicamente;

II – comunicar, de imediato, ao remetente, qualquer inconsistência;

III – reautuar os processos e atualizar os dados da autuação no SADP, bem como a capa dos autos;

IV – fazer conclusão ao Juiz Eleitoral. 

§ 1º. O inciso III não se aplica ao caso de recebimento de documentos.

§ 2º. Não deverá ser realizado o procedimento descrito no inciso III, se o processo, ainda em tramitação, já tiver sido decido pela autoridade 
judiciária.

Art. 9º Os livros existentes nas zonas eleitorais a serem remanejadas deverão ser encerrados, lavrando-se o correspondente termo de 
encerramento e certificando-se o encerramento em razão do remanejamento previsto na Resolução TRE-GO n° 271/2017.

Art. 10. Os documentos contidos nas pastas existentes nas zonas eleitorais a serem remanejadas deverão ser encaminhados à sede da zona 
eleitoral resultante do agrupamento, para a guarda e conservação do material, observado o regular prazo de descarte e o disposto nos 
artigos 3º e 4 º.

Art. 11. Realizada a movimentação dos eleitores por meio do procedimento próprio, a Corregedoria Regional Eleitoral dará ciência aos 
órgãos partidários estaduais, advertindo quanto à eventual necessidade de atualização dos dados dos filiados nas respectivas listas internas, 
no sistema de filiação partidária.  

Parágrafo único. Idêntica medida deverá ser adotada pelas zonas eleitorais remanescentes em relação aos órgãos partidários municipais. 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional Eleitoral.

Art. 13. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral

Provimento VPCRE nº 12/2017

PROVIMENTO VPCRE Nº 12/2017

Dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro para efetivação da readequação da circunscrição eleitoral no Estado prevista na 
Resolução TRE-GO nº 271/2017.

A Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral, no uso das atribuições previstas 
no art. 20, incisos II e IV, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e, 

Considerando a extinção e remanejamento de zonas eleitorais no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em razão das 
determinações do TSE promovidas nos termos da Resolução TRE-GO nº 271/2017; 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos, responsabilidades e cronograma para a efetivação dos ajustes nos sistemas 
informatizados, especialmente quanto ao Cadastro Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º Os procedimentos para efetivação das adequações determinadas na Resolução nº TRE-GO 271/2017 e seus anexos, relacionados ao 
cadastro eleitoral, seguirão o estabelecido no cronograma anexo a este Provimento.

§ 1º Os RAEs cujo fluxo de processamento não foram concluídos antes da execução dos De-Para, bem como os RAES de lotes não enviados 

Provimento VPCRE nº 12/2017

PROVIMENTO VPCRE Nº 12/2017

Dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro para efetivação da readequação da circunscrição eleitoral no Estado prevista na 
Resolução TRE-GO nº 271/2017.

A Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral, no uso das atribuições previstas 
no art. 20, incisos II e IV, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e, 

Considerando a extinção e remanejamento de zonas eleitorais no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em razão das 
determinações do TSE promovidas nos termos da Resolução TRE-GO nº 271/2017; 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos, responsabilidades e cronograma para a efetivação dos ajustes nos sistemas 
informatizados, especialmente quanto ao Cadastro Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º Os procedimentos para efetivação das adequações determinadas na Resolução nº TRE-GO 271/2017 e seus anexos, relacionados ao 
cadastro eleitoral, seguirão o estabelecido no cronograma anexo a este Provimento.

§ 1º Os RAEs cujo fluxo de processamento não foram concluídos antes da execução dos De-Para, bem como os RAES de lotes não enviados 
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não poderão ser regularizados posteriormente, devendo os eleitores serem comunicados para, se desejar, apresentar novo requerimento.

§ 2º Considera-se fluxo de processamento RAE não concluído os requerimentos nas seguintes situações:  digitado; fotografia e digitais 
pendentes; em diligência; diligenciado; enviado; corrigido; criticado; com erro; batimento ok; eleitor liberado de duplicidade/pluralidade; 
envolvido em duplicidade/pluralidade; gêmeo envolvido em duplicidade/pluralidade; criticado após batimento; duplicidade/pluralidade-
criticado; gêmeo em duplicidade/pluralidade-criticado; fechado; eleitor cancelado em revisão ou transferência-liberado; eleitor cancelado 
em revisão ou transferência-criticado; cancelado de coincidência com mudança de competência; cancelado de coincidência com mudança 
de competência-criticado e batimento em andamento.

Art. 2º. Após a efetivação das extinções das zonas eleitorais no Cadastro Eleitoral, os postos de atendimento até então a elas vinculados, 
somente voltarão a operar o sistema ELO para atendimento a eleitores após visita ou intervenção técnica da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, que fará os devidos ajustes e configurações dos equipamentos.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional Eleitoral.

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

Goiânia, 23 de novembro de 2017.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral

Portarias

Portaria VPCRE nº 01/2017

PORTARIA VPCRE Nº 01/2017

Dispõe sobre as inspeções ordinárias dos serviços cartorários e designação de servidores para os trabalhos.

A Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral de Goiás, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 26, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.737/1965, pelo art. 8º, da Resolução TSE nº 7.651/1965, pelo art. 56, caput, da 
Resolução TSE nº 21.538/2003 e pelo art. 20, da Resolução TRE/GO nº 173/2011 – Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás;

CONSIDERANDO que compete à Corregedora Regional Eleitoral proceder às inspeções e correições dos serviços eleitorais das zonas de toda 
a circunscrição;

CONSIDERANDO a importância das inspeções como instrumento de orientação e correição, RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a realização de inspeções ordinárias nos cartórios eleitorais no exercício de 2017.

Art. 2º. Designar os seguintes servidores como grupo de trabalho para as inspeções: Juliana Saddi Artiaga, Loirí Schwingel, Melissa Vieira 

dos Santos Valente, Marlos José Ribeiro Forzani, Fernando Nascimento Ribeiro, Ricardo Barbalho Marques, Denise Aranha Souza 

Godinho, Márcia Xavier de Azevedo, Rodney Yunes Júnior e Weliton Pereira da Silva, devendo utilizar como ferramenta de execução e 
base de registro dos trabalhos o Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais – SICEL e, ao final, apresentar o Relatório de Inspeção à 
Corregedora que, se for o caso, determinará as providências pertinentes, objetivando a regularização dos procedimentos ou abertura de 
correição.

Parágrafo único. Quando da realização dos trabalhos, a Assessora da Vice-Presidência e Corregedoria indicará os servidores que deverão 
compor cada comissão, a qual poderá ser constituída de dois ou mais membros.

Art. 3º. A Corregedora Regional Eleitoral poderá acompanhar pessoalmente a comissão nos trabalhos de inspeção nos Cartórios Eleitorais.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral de Goiás, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral

não poderão ser regularizados posteriormente, devendo os eleitores serem comunicados para, se desejar, apresentar novo requerimento.

§ 2º Considera-se fluxo de processamento RAE não concluído os requerimentos nas seguintes situações:  digitado; fotografia e digitais 
pendentes; em diligência; diligenciado; enviado; corrigido; criticado; com erro; batimento ok; eleitor liberado de duplicidade/pluralidade; 
envolvido em duplicidade/pluralidade; gêmeo envolvido em duplicidade/pluralidade; criticado após batimento; duplicidade/pluralidade-
criticado; gêmeo em duplicidade/pluralidade-criticado; fechado; eleitor cancelado em revisão ou transferência-liberado; eleitor cancelado 
em revisão ou transferência-criticado; cancelado de coincidência com mudança de competência; cancelado de coincidência com mudança 
de competência-criticado e batimento em andamento.

Art. 2º. Após a efetivação das extinções das zonas eleitorais no Cadastro Eleitoral, os postos de atendimento até então a elas vinculados, 
somente voltarão a operar o sistema ELO para atendimento a eleitores após visita ou intervenção técnica da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, que fará os devidos ajustes e configurações dos equipamentos.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional Eleitoral.

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

Goiânia, 23 de novembro de 2017.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
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ANEXOS

ANEXO

PROVIMENTO Nº 12/2017

CRONOGRAMA OPERACIONAL

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL

23/11/17 Comunicação do Cronograma à CGE CRE

23/11/17 Comunicação do Cronograma à STI/TSE STI/TRE

24/11/17 Publicação de Edital de Suspensão do Atendimento Zonas Eleitorais

27/11/17 Suspensão do atendimento nas Zonas Envolvidas Zonas Eleitorais

27/11/17 Envio de Lotes RAE ao processamento Zonas Eleitorais

27/11/17 Transmissão dos arquivos de biometria Zonas Eleitorais

27/11/17 Tratamento de RAEs em diligência Zonas Eleitorais

27/11/17 Tratamento de pendências de biometria (transmissão e coleta) Zonas Eleitorais

28/11/17 Processamento dos registros RAE SEPD/TSE

28/11/17 Tratamento de banco de erros RAE Zonas Eleitorais

29/11/17 Separação visual dos grupos de coincidência CGE

29/11/17 Decisões de coincidências CGE, CRE e Zonas Eleitorais

29/11/17 Lançamento dos DE-PARA Tipo 1 e 3 (Transfere municípios e locais de 
votação)

SECAD /TRE

29/11/17 Processamento de RAE e execução de De-Para SEPD/TSE

30/11/17 Extinção das Zonas e Transferência de Municípios e Locais de Votação Resolução TRE nº 271/2017

30/11/17 Ajustes nas associações de bairros e logradouros SECAD /TRE

30/11/17 Comunicar SECAD/TSE término dos ajustes nas associações de bairros 
e logradouros

SECAD /TRE

30/11/17 Verificação das tabelas de controle da revisão do eleitorado, 
estatística de revisão e cancelamento

SECAD/TSE

30/11/17 Geração das listas de municípios SECAD/TSE

01/12/17 Continuação das atividades do dia 30/11 SECAD TSE e TRE

04/12/17 Reinício do atendimento ao eleitor Zonas Eleitorais

ANEXO

PROVIMENTO Nº 12/2017

CRONOGRAMA OPERACIONAL

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL

23/11/17 Comunicação do Cronograma à CGE CRE

23/11/17 Comunicação do Cronograma à STI/TSE STI/TRE

24/11/17 Publicação de Edital de Suspensão do Atendimento Zonas Eleitorais

27/11/17 Suspensão do atendimento nas Zonas Envolvidas Zonas Eleitorais

27/11/17 Envio de Lotes RAE ao processamento Zonas Eleitorais

27/11/17 Transmissão dos arquivos de biometria Zonas Eleitorais

27/11/17 Tratamento de RAEs em diligência Zonas Eleitorais

27/11/17 Tratamento de pendências de biometria (transmissão e coleta) Zonas Eleitorais

28/11/17 Processamento dos registros RAE SEPD/TSE

28/11/17 Tratamento de banco de erros RAE Zonas Eleitorais

29/11/17 Separação visual dos grupos de coincidência CGE

29/11/17 Decisões de coincidências CGE, CRE e Zonas Eleitorais

29/11/17 SECAD /TRELançamento dos DE-PARA Tipo 1 e 3 (Transfere municípios e locais de 
votação)

29/11/17 Processamento de RAE e execução de De-Para SEPD/TSE

30/11/17 Extinção das Zonas e Transferência de Municípios e Locais de Votação Resolução TRE nº 271/2017

30/11/17 Ajustes nas associações de bairros e logradouros SECAD /TRE

30/11/17 Comunicar SECAD/TSE término dos ajustes nas associações de bairros SECAD /TRE
e logradouros

30/11/17 Verificação das tabelas de controle da revisão do eleitorado, SECAD/TSE
estatística de revisão e cancelamento

30/11/17 Geração das listas de municípios SECAD/TSE

01/12/17 Continuação das atividades do dia 30/11 SECAD TSE e TRE

04/12/17 Reinício do atendimento ao eleitor Zonas Eleitorais


