
  

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO Nº 40/2004

Altera a Resolução TRE nº 5h, de

12.12.2003, que crou à Fscokz

Judiciária Eleitoral do. Tribunaí Regional

Eteitorsl da Goiás E aprovou sua

organização é funcionamento.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no exercício tas

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30 da Lei n.º 4,797, de 15 de

julho de 1965(Código Eleltorai), e pelo art, 13 de Resolução TRE n.º 38, de

07 de fevereiro de 2002, Ragimenta Interno,

CONSIDERANDO a sprovação da Resolução TSE nº 21,614, de

03.02.2008, que alterou a Resolução TSE nº 21.195, de 13.08.2002 «

recomendou dos Tribunais Regionais Eleitorais a revisão dos atos tá

aprovados, para que quardem semelhança com a estrutura definida na Escola

Judiciária Eleitora! do TSEjnacional),

RESOLVE:

Art. 12º O art, ló da Res. TRE/GO nº 58/2003, de 18.12.2003,

passa & vigorar com seguinte redação:

“Art. 2º, Crlar 4 Escola Judiciária Elaltoral do Tribunal

Regions! Eleitoral de Gois — EJE/G0, vinculada à

Presidência, objetivando a formação, E MbuESIizaçãO En,

especialização continuada ou eventual ce magistrados da,

Justiça Elultora! + ne, interessados am Direito Eleitoral,

Indicados por órgãos públicos e emtifades públicas e

privadas, respeitando o «direito de praferência dos

magistrados sob o número de vagas existantes.” ,

Art. 2º O art. 11 da Ret. TRE/GO nº 54/2003, de 18.12.2003,

passa a vigorar com seguínte redação:

“art 11. Os Juízes Eleitorais, que eventualmente 18

matricularem em eventos da EJE/0O realizados em
município diverso daquela em que prestam serviço, terko

direito & passagens e diárias, condicionado à disponibilidade

orçamentária « autorização expresso da Presidência do

TRE.”

Art. 3º Fiça acrescentado c art. 11-A na Res. TRE/GO nº 58/2003,

de 18.12.2003,ros seguintes termos:

"Art. 1i-A, As despesas com deslocamento e

hospedagem do Diretor, Vice-Diretor a Secretário ds

EJE/GO, quando em viagem decorrunte das atividades

desenvolvidas pela Escola Judiciária de Golás, correrão à

expensas deste Tribunal.” .

dt, Ao,Esta Resolução entra em vigor na data de sus publicação.

Sala das Sessões do Tribuna! Raglonal e Goiás, em 10 dee
malo de 2004.
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
ENTRE RELATÓRIO E MEIO DE PROVA
DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO
RELATIVA A TESES RECURSAIS,
IMPOSSIBILIDADE, CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, ACORDAM os Juizes integrantes do
egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, à

unanimidade, em conhecer dos embargos die deciaração e

negar-lhes provimento, nos termos do voto do juiz Retator.

SALA DE SESSÕES DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS,
em Gotânia, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil   
e quatro.

ir

Juz RELATOR

Full presente:

 

 

 

EMENTA! CONSULTA PORNULADA POR
PARTE HEGÍTIMA. CASO CONCRETO.
NÃO CONHECIMENTO,

ACÓRDÃO:

: Mintos, relatados e discutidos 04 presemes

autos, ACORDAM 06 Juizes integrantes da Egrégio Tribural Regions Eleitoral do

Estado de Golés, à unarinicado, acolhendo O parecer da Minisiíio Púbilco
Eteitoral, vem não contrscer da consulta, nos termos do vota ca Retntona.

SALA DE SESSÕES DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DOESTADO DE GOIÁS, em Golbriiigos 10 disa cio mês
de maio de 2004.    

  

 

  
 

TRIRUNAL
CARTÓRIO DA dO” FOMA ELEITORAL

DITAL D E eh

O Dr. FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Juiz
desta 40º Zona Eleitoral de Senador Canção, Estado de
Goiás, DO Uso de suas atribuições legais, na fonna da
Ji eto...

FAZ SABER, à todos quanto este edito! viram mu dele

tiverem conhecimento, que processa-sa por está 40º Zona Eleitoral, os autos Fº OEU200A,

“onde figura como requerida Rita Faria de Sousa Santos, tendo a narureza de Avenigução de

 

stiçaé
ANO LX - Nº 14.272

endereço, e pelo presente cientiies qualquer inleresíndo para que, caso queis

recurso no preso de 03 (tr6s) dias, em contertmidade com à decisão exarada nos

trapasrito:

 

Dechão: “Trata-so de pedido de trans
tituis eleitoral, feito ra Corta de Gotfnis, Zonu 135º, posterloritente remt
“0” Zana, recém crluda, com flnalidade de ser lançado no sistema peia

competente. No Cartório Eleitoral da 40! Zona consiston-s que O

translerbacia + os d ptos apr Log pelo eleitor não athadiam «
estabelecidos pelo Juiz Elultoral da referhia Zona, Exprdtda modificação 1
endereço por ek Iinformindo po pritdo de arensfertrcia, PATA COrApareeer nt

 

. da 4º Zoda pars complomentar 4 documentação opresentada, não fol ponsá
to couforme certidão cu Sra, Chefe de Cartório de fia, retro. Astim vieram

conclusos. Em análise ava documentos e declarações do cleltor pude conklá

não reside nu endereço conmaote de sem pedido, cu se reside, 0 infornu
itcorrete, impossibilitando suz localização. Ante do crpesto, INDEFIRO
tramaferência do oleitor, devendo o mesmo ser intimado nos termos do art
Códiga Elelioral, para querendo recorrer da Decisão ora proferida, Tiaitigmy
vis edital, com prazo de vinte dios, fizando-o no ptacar geral do Cartório. A
me os nulos conclusos. Cumpra-se. Semtaor Conedo, 29 de março de 204
Ribeiro de Oitutro — Juir Eleitoral”,

 

o. E, para que miuguém possa alegar iguardos:
próprio requeriklo, expediu-ie o presenta Edital, que será publicado do Diário
Estado de Goiás, + afixado no Canário em lagar de costume.

: DADO E PASSADO nesta cidade de Sen
1ãg, 208 treze dias do mês de ubril de dois mil e quatro (53%

. . Jomuina 8. Rios M de Queiros, Chefe de Cantório
Eleitoral, o digita, conferi é assino,

  

  
Femando Ribeiro dejOlivelra

nte Fledtoral

 

 

EDIT. E PUBLIÇA Nº 004/04

O Lw. FERNANDO RIBEIRO DE OL
desta di” Zona Eleitoral de Senador Care

Goiés, Do uso de suas asribuições legal
Ji etc...

FAZ SABER, a todos quanto cato edital
tiveram conhecimento, que processe por esta 40” Zona Eleitoral, ok auto
onde figura como requeriio Lazaro Marcelina de Melo, ténde 4 natureza do /
endereço, € pelo presente cientifica qualquer interessado para que, cóso qu
recurso no frrazo de 03 (trba) dias, em conformidade com a decisão exarada tu
Emuuento:

 

Deciklo: “Trateto de pedido de tra
título eleitoral, feito na Comarca de Golhnia, Zona 135”, posteriormente ti
so! Zona, recém cripdo, com finalidade de ser lnuçado no sitema pe
competente. No Cartório Eleitoral de do” Zonm constrtow-se que

transferência e vs documentos apresentados pelo aleltorao stendiso
estabelecidos pelo Jolz Elettoral da referida Zona. Expedida notificação
endereço por ele joformado no pedbio de transferência, para comparecer
da 40º Zoua para complementar adocumentação npresentado, não fal por
to conforme certidão da Sra, Chele de Cartório de fls. retro. Ávsim viera
conclusos. Eto análise son documentos e declarações Gg eleitor pude con
são reside 09 endereço constante de seu podido, ou se reskda, o infor

iocorreta, iuposibilituado sua localização. Azte po exqasto, INDEFTA
trazaferência do eleltor, devendo 0 nitaro ser intimado Ros termos do MF

Código Eleltoral, para querendo vecorrar da Decisão ora proferida. Tot
vta edital, com prazo de vinte dias, fixando-o no placar qersl do Cortórko.
me dr autos conclusos. Compra-se, Sexedor Canedo, 2) de março de 2

Ribeiro de Ollvelra = Julz Eleitor)”.

 

| E, para que ninguém potes alegar “gnori
próprio requerido, expoúiu-so o presente Edital, quo será publicado no Diár
Estado de Gaita, & afixado no Canário em lugar de costume. .

DADO E PASSADO nesta cidado de 5

Estado de fioifs, aos Lraze dias do mbs de abril de dois mil e quatro (f
1 Fanaina 8.Rios M. de Queiroz, Chefe de Cary

Eleitoral, Que o digitoi, confert c assino.
!

perAUSSeoiteeiea
Zubz Eledtaral

uia mea

 

DT PUB AO Nº 00

O Dr. FERNANDO RIBEIRO! DE O!
douta 40º Zona Eleitoral de Senador Ca
Cojáa, no uso de suas siribulções loga
ei ate...

FAZ SABER,à lodos quânio cao qdita
tiverem conhocimento, que proçessa-se por esta 40º Zoaa Elaitorul, 04 aut
ande figura como requerida Juvelina Clemente de Oliveira, tando à dátureza

de ondereço, e pelo presente cientifica qualquer intercsado pura que, CARO (
vecurso mo praro de DÊ (trha) disa, em conformidado com & decisão «axarada |

Iranscrilo:

 

Tecido: “Trsta-de de pedido de 6

útule ejoitorul, feito nnComarca de Golânia, Zona [55º posteriormente '

A Tuas, rocé crimtia, Dom fraalttaçdaao ser iasgudo mo atetesmi p

competente. Ne Cartório Eleitoral! da dO". Toma conHatou=ds qui

transferência € 08 p dos pois eleitor mão ataniia

estabelecidos palo Juls Eleltore! dn referida Zona, Expedida motillcaç

endereço por ele informado »o pedido ds tramiferância, pera coliparaco

da di” Zona para complementar 4 docarmentação apresentada, não fol pt

lo conforme certidão da Sra. Chefe de Cartório de fl rotro. Assim vler

comebusos, Em anflias aos documentos a declarações da aleltor pads to

- não reside no cudereço constante de seu pedido, ou Me reside, 0 Info

incorretu,impossibilitando sua incalização. Able 6 exposto, INDEFII

trensiertacia do eleitor, devendo o mesmo ser intimado aqu termos dos

Código Eleitoral, para quereado recorcer da Decisão orm projertda-y

«la edital, com prezo de vinte dim, Tizando-o D6 placar geraldo C

ma cs uutes comtlusos. Cumpra-se Senador Canedo, 19 de março de

Ribeiro de Oilvelra + Jutz Eleitoral”.

 

. É,part qua ninguém possa Logar Lgaor

geúprlo requerido, expedia-se O presente Edital, que aorá publicado no Di

Eutado de Goiis, e afiado Do Carócio em Lugar decorto.

DADO E PASSADO nesta cidado de

Estado de! ogiás, 006 Waze dios do mês de abril de dois mil E queira

co

ãoem

veTanaina S. Rios M. de Queiroz, Chefe de Car

“Eleitoral; que à «digitei, conferi o papiro.

na coop
Fra Eleicoral


