
CONSIDERANDO a ilecus-	 e imprimir maior celeridade aos feitos que

tramitam por esta Corte;

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

RESOLUCAO N° 175/2011 THE-GO

Define os atos cartordrios e ordinatOrios a serem

praticados pela Secretaria Judiciaria do Tribunal Regional

Eleitoral de GoiAs e dá outras providencias.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use das

atribuivies que the sac) conferidas pelo art. 96, I, "a", da Constituicio Federal de

1988, art. 30, I, do COdigo Eleitoral (Lei n° 4.737/1965) e art. 13, XII, do seu

Regimento Interno (Resolucäo n° 173, de 11 de maio de 2011);

CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da Constituicao Federal de

1988, no sentido de que os servidores receberäo delegacdo para a prâtica de atos de

administracao e atos de mero expediente sem carater decisOrio;

CONSIDERANDO o disposto no art. 162, §4°, do COdigo de Processo Civil,

no sentido de que os atos meramente ordinatOrios, como a juntada e a vista

obrigatOria independem de despacho, devendo ser praticados de officio pelo servidor

e revistos pelo juiz quando necessArio;
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CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a administracao da justica e

otimizar a prestacao jurisdicional, diante do direito fundamental a razoivel duracao

do processo (art. 5°, LXXVIII, da Constituicao Federal de 1988), e o principio da

eficiencia que rege a Administracao Pliblica (art. 37, caput, da Constiruicao Federal de

1988), RESOLVE:

Art. 1° Os atos processuais ordinatOrios e cartorarios definidos no anexo I desta

Resolucao poderao ser praticados pela Secretaria Judiciaria, independentemente de

despacho ou decisao judicial.

§ 1° A producao e execucao dos atos ordinatOrios, em quaisquer de suas

finalidades, serao, em regra, de responsabilidade de todos os servidores, inclusive seu

cadastro no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP),

quando for o caso.

§ 2° Competira ao servidor responsavel pelos atos e movimento dos processos

assinar os termos e certidOes constantes dos processos em tramite na unidade.

Art. 2° Todos os atos ordinatOrios praticados pelos servidores deverao ser

consignados nos autos corn mencao expressa a esta Resolucao.

Art. 3° Os atos ordinatOrios definidos nesta Resolucao nao excluem outros

previstos nos atos normativos do Conselho Nacional de Justica, Tribunal Superior

Eleitoral e deste Tribunal.

Art. 4° Os expedientes relativos a quebra de sigilo fiscal, bancario, telefOnico,

telematico ou de dados, como tambem os referentes a decretacao de prisao ou busca

e apreensao, requisicao de auxilio policial, levantamento de dinheiro e outras medidas

submetidas a reserva jurisdicional necessitarao de assinatura de autoridade judicial.

Art. 5° Os juizes

cartorarios e ordinatOrio

Art. 6° Os casos o

ais poderao expedir portarias definindo os atos

praticados pelos respectivos CartOrios Eleitorais.

o resolvidos pela Presidencia deste T *bunal.



DesembargadorER QUES FILHO

Dr. A FERRE
0

MENDONCA D
uiz Membro

Dr.
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Art. 7° Esta Resolugdo entra em vigor 	 data da sua publicagdo, ficando

revogadas as eventuais disposicoes em contrin , em especial o inciso IV, art. 10, da

Portaria PRES n° 271/2010.

Sala de SessOes do Tribunal Regional Ele oral ncle Goias, em Goiania, em 15 de

dezembro de 2011.

Presidente em Sub tituicao

Desembargador JOAO W DECK FELIX D OUSA
Substituto
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Dr. AIRTON F' RNANDES DE CAMPOS
Juiz

6,„ Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral
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ANEXO I

Resolucao no 175/2011

ATOS ORDINATORIOS E CARTORARIOS

Protocolizacao

1.1 Registrar no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos —

SADP — a existencia de anexos.

1.1-A Identificar os anexos corn o mesmo ntirnero do protocolo atribuido a peticao.

1.1-B Certificar a existencia de procuracao arquivada em Secretaria.

1.2 Certificar a ausencia de procuracao ou contra-fe.

1.3 Realizar a notificacao imediata quando identificada a falta de contra-fe, da

procuracao e de outros documentos necessarios.

1.4 Certificar se o peticionante é, ou nao, o representante ou delegado da coligacao.

1.5 Os autos de inquerito policial, concluidos ou corn requerimento de prorrogacao

de prazo para o seu encerramento, sera° levados ao Poder Judiciario somente para o

seu registro, na Secao de Protocolo e Expedicao, sem necessidade de distribuicao ao

Orgao jurisdicional de competencia criminal, apOs o que serao automaticamente

encaminhados ao Ministerio PUblico Eleitoral, dispensada a autorizacao judicial para

esse fim, mediante certificacao nos autos pelo servidor responsavel;

Autuacao de processos, abertura de volumes e anexos

2.1 Autuar os processos de competencia originaria e recursal do Tribunal,

consignando na capa dos autos os dados necessatios a identificacao do processo.
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2.2. Proceder a revisdo da autuacao na capa do processo e no sistema informatizado,

quando evidenciado equivoco e quando houver alteracOes pela inclusaio ou excluslo

de partes e/ou advogados, certificando nos autos sua motivacao.

2.3. Zelar pela atualizacao processual e cadastral dos processos e pela boa aparencia

dos autos em tramitacao neste Tribunal, procedendo-se a sua recuperacao, se

necessario, imediatamente, antes de dar sequencia a sua tramitacao.

2.4. Encerrar e abrir novo volume de autos, ao atingir no ma)dmo 200 (duzentas)

folhas, apondo-se os respectivos termos de encerramento e de abertura de volumes,

podendo esse niimero de folhas ser excedido, excepcionalmente nas seguintes

situagOes:

para manter, em um mesmo volume de autos, paginas de uma mesma

peticao ou documento, a fim de nao prejudicar a compreensao do seu contetido;

quando o processo for originario de outro Orgao que nao tenha

observado esse limite de folhas.

2.5 Abrir e formar anexos para acondicionar documentos ou objetos volumosos, tais

como jornais, livros de ata, diario, fitas de videos, faixas etc., fora dos autos do

processo principal.

3. Distribuicao e Redistribuicao dos Processos

3.1 Distribuicao dos processos de competencia originaria e recursal aos membros do

Tribunal, corn observancia das normas legais e regimentais, assinando o respectivo

termo.

3.2 Distribuicao dos processos por dependencia, nas hipOteses legais e regimentais,

certificando-se nos autos o fato ou situacao geradora da respectiva dependencia,

sem prejuizo de, a qualquer tempo, tal distribuicao ser revista pela Presidencia do

Tribunal ou pela respectiva autoridade judicial para quem o processo foi distribuido.
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3.3 Liberar no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP)

as informacOes da distribuicao do feito, apps a conferencia dos dados constantes da

autuacao.

3.4 Redistribuir os processos de competencia originaria e recursal, nos casos

previstos em lei e no Regimento Intern do Tribunal, certificando nos autos sua

motivacao e fundamentacao legal.

3.5 Zelar para que o nome do Relator figure, de modo atualizado, na capa dos autos

e no sistema informatizado, notadamente quando houver redistribuicao do processo

por termino de bienio ou quando ocorrer situacao por prazo superior a 30 (trinta)

dias. Se os autos nao estiverem na Secretaria Judiciaria, podera ser solicitada sua

remessa a fim de proceder a necessaria atualizacao, devolvendo-os logo em seguida.

3.6 Elaborar quinzenalmente ata de processos distribuidos no periodo e encaminhi-

la para publicacao no Diario da Justica EletrOnico deste Tribunal.

4. Juntada de documentos

4.1 Juntar imediatamente aos autos do processo em tramitacao, os seguintes

documentos:

peticao das partes ou interessados e manifestacOes do Ministerio Pliblico

Eleitoral;

procuraceies e substabelecimentos;

mandados e cartas de citacao, intimacao e notificacao;

cartas de ordem, precatOria e rogatOria;

oficios e demais documentos;

comprovantes de envio ou recebimento de documentos expedidos, tais

como AR, cOpias de fac-simile e de comunicacOes eletrOnicas etc.;

g) respostas a oficios relativos a diligencias determinadas em juizo.
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4.2 A juntada dos documentos acima referidos deve ser precedida do respectivo

termo de juntada datado e assinado pelo servidor da unidade responsavel, salvo

quando feita em audiencia, hipOtese em que constara da respectiva ata ou termo.

Apensamento de autos e desentranhamento de documentos

5.1 Findo o processo cujos autos foram apensados, deverao ser trasladadas cOpias

da decisao e da certidao do transit° em julgado para os autos em apenso, o que

devera ser certificado.

5.2 Apensar o agravo de instrumento julgado e baixado pelo Tribunal Superior

Eleitoral aos autos do processo principal que ensejou a interposicao do referido

recurso.

5.2.1 Nos autos do processo principal, deverk ser juntadas cOpias da decisk e da

certidao de transit° em julgado do agravo de instrumento.

5.3 Realizar outros apensamentos determinados por lei, resolucao ou provimento,

certificando nos autos sua modvack e fundamentacao legal.

Vista dos autos

6.1 Abrir vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral, logo apOs a distribuicao

do processo, ressalvados os casos em que haja pedido de tutela antecipada e de

medida liminar, ou quando houver alguma providencia que dependa de apreciacao

judicial ou que deva ser praticada de officio pela Secretaria Judiciaria (exemplo:

citagao do reu, intimacao da parte autora para regularizar representack processual

etc.).

6.1.1 Quando for proferida decisao liminar ou tutela antecipada, a Secretaria

Judiciaria, apOs expedir o mandado de citack, intimacao ou notificack da
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autoridade coatora para prestar informacaes, abrira vista dos autos ao Procurador

Regional Eleitoral para ciencia da decisao, alp& apresentadas as informacOes ou

decorrido o prazo de defesa ou recurso.

6.2 Dar vista ao Procurador Regional Eleitoral:

sobre manifestacOes de desistencia ou rernIncia das partes ou

interessados;

logo apOs a juntada de documentos relativos a requerimentos ou

diligencias formuladas pelo proprio representante do parquet eleitoral;

quando for apresentada certidao de Obito do reu (CPP, art. 62);

depois de certificada a fluencia do prazo de suspensao condicional do

processo (art. 89 da Lei n° 9.099/95) e do eventual cumprimento das condicaes

impostas;

e) depois de certificado o cumprimento da transacao penal (art. 76 da Lei

n o 9.099/95).

6.3 Abrir vista ao Procurador Regional Eleitoral, nos processos que atuar como

custos legis, logo apOs a manifestacao das partes ou interessados.

6.4 Conceder vista dos autos ao advogado regularmente constituido, observando-se

o disposto no art. 40, § 1° e 2°, e art. 155, paragrafo tinico, do COdigo de Processo

Civil, ressalvando-se os processos que estejam corn diligencia em curso corn prazo

comum ou que estejam incluidos na pauta para julgamento.

6.5 Dar vista ao defensor quando the competir manifestar-se nos autos, salvo se nao

permitido por determinacao legal ou judicial, ou ainda quando se tratar de prazo

comum (CPC, art. 40, § 2°).

7. IntimacOes
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7.1 Intimar o advogado das partes e dos terceiros intervenientes para, em 48

(quarenta e oito) horas, caso nao haja outro prazo previsto em lei especifica,

regularizar a representacao processual (falta de procuracao, procuracao sem

assinatura, endereco incompleto do advogado, falta de qualificacao das partes,

inclusive mimero do CPF e o titulo eleitoral), salvo nas seguintes hipOteses:

se o requerente postular em causa prOpria;

quando ocorrer a situacao prevista no art. 37 do COdigo de Processo

Civil;

no processo criminal, quando houver comparecimento em audiencia e ali

o interessado declarar o mandato, consignando-se na ata da respectiva audiencia;

quando o advogado tiver arquivado a procuracao em Secretaria, para os

processos do periodo eleitoral.

7.2 Intimar o advogado ou o defensor dativo para, em 48 (quarenta e oito) horas,

caso nao haja outro prazo fixado em lei especifica, assinar peticao ou qualquer outra

manifestacao sem assinatura, sob pena de ser declarada a inexistencia do ato,

observando-se, ainda, a exigencia do nome e mamero de inscricdo do advogado,

conforme artigo 14 da Lei n° 8.906/94 (estatuto da advocacia).

7.3 Intimar o autor ou requerente para, em 48 (quarenta e oito) horas, caso nao haja

outro prazo previsto em lei especifica, declinar o endereco atualizado do reu ou

requerido, quando este nao for encontrado para citacao ou intimacao.

7.4 Intimar a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso nao haja

outro prazo previsto em lei especifica, fornecer cOpias ou contrafe em ntimero

suficiente para a citacao do (s) reu (s)/requerido (s) (ou de outros documentos

indispensaveis para instruir ato processual ou diligencia). Decorrido o prazo sem

atendimento, promover a conclusao dos autos ao Relator certificando o ocorrido.
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7.5 No processo criminal, intimar a parte interessada para, no prazo de 48 (quarenta

e oito) horas, declinar o endereco completo de testemunha que pretende ver

intimada e que nao foi localizada.

7.6 Intimar o advogado ou interessado para, em 24 (vinte e quatro) horas, restituir

os autos de processo nao devolvidos no prazo legal, apOs o que, o fato devera ser

certificado e levado ao conhecimento do Juiz.

7.7 Reiterar a citagao, intimacao ou notificacao por carta ou mandado, conforme o

caso, na hipOtese de mudanca de endereco da parte, do advogado ou de testemunha

quando informado o novo endereco.

7.8 Intimar o requerente, nos processos de prestacao de contas dos partidos

politicos, para manifestagao, no prazo de setenta e duas horas, sobre o parecer da

unidade tecnica (Resolugao TSE n. 21.841/2004, art. 24, § 1°).

7.9 Ressalvadas as hip6teses previstas em lei ou em Resolugao do Conselho

Nacional de Justica, Conselho Nacional do Ministerio PUblico e do Tribunal

Superior Eleitoral, as intimacOes ao Ministerio Palk() Eleitoral, a Advocacia Geral

da Uniao, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Defensoria Publica e ao Advogado

Dativo, em regra, deverao ser feitas coal vista dos autos (LC n° 75/93, LC no 73/93,

LC n. 80/94, LC n° 132/2009 e Lei n° 1.060/50).

7.10 Cobrar os mandados nao devolvidos pelos Oficias de Justiga ou Executores de

Mandados, apOs transcorrido o prazo de 10 (dez) Bias de sua entrega.

8. Expedicao de certidOes e informacOes

8.1 Certificar sobre ausencia de qualificagao completa das partes na inicial, no

momento da autuagao.

8.2 Certificar a publicagao de edital, pauta de julgamento, provimentos judiciais e

demais atos processuais.
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8.3 Certificar o decurso de prazo para cumprimento de ato processual ou diligencia

a cargo das partes, intervenientes ou Ministerio PUblico, devendo ser observado o

seguinte:

nao se aplica o prazo em dobro para litisconsorte com diferentes

advogados (art. 191 do CPC), bem como a regra contida no art. 188 do COdigo

Processo Civil que preve prazo em quadruplo para contestar e em dobro para

recorrer quando a parte for a Fazenda Ptiblica ou o Ministerio Palico (TSE, Agl n°

1945; Agl n° 1249);

em relacao a Defensoria Palica os prazos sao contados em dobro, nos

termos do art. 5°, § 5° da Lei n° 1.060/50 e art. 128, I, da LC 80/94 (TSE, AcOrdao

n° 3.941, de 3/2/2004, no AgRgAgl n o 3941; acOrdao n o 48, de 15/10/2002, no

AgRgHC);

c) nao se aplica o prazo especial de que trata a alinea anterior aos

Defensores Dativos que nao pertencam a Defensoria Ptiblica (STJ, Resp n° 896362,

de 22/05/2007).

8.4 Certificar a ocorrencia de feriado local e de qualquer suspensao de expediente

forense, inclusive nos casos em que o protocolo do Tribunal fechou antes do

horario normal, quando o fato puder influir na contagem de prazo processual.

8.5 Certificar o transit° em julgado do provimento judicial imediatamente apOs o

transcurso in albis do prazo para recurso ou rentancia ao prazo recursal, bem como

alp& a baixa dos autos da instancia superior, salvo se ja houver certidao existente

nos autos.

8.6 Certificar a existencia de erros ou rasuras na numeragao de folhas dos autos,

corrigindo-os.

9. Arquivamento e baixa dos autos
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9.1 Arquivar processos de competencia originaria do Tribunal, logo apOs o trAnsito

em julgado da decisdo, salvo nos casos em que ainda for necessaria a execuc -do de

algum ato processual especifico (exemplo: cobranca de multa, cumprimento de

decisao etc.), lavrando-se a respectiva certidão de arquivamento.

9.2 Oficiar a Superintendencia da Policia Federal informando o arquivamento de

inquerito policial ainda nio relatado ou quando for reconhecida a incompetencia do

Tribunal, corn a consequente remessa dos autos ao Juizo competente.

9.3 Remeter os autos ao julzo de origem (baixa dos autos), logo ap6s o transit° em

julgado, se näo houver nenhuma outra providencia a ser adotada.

Encaminhamento de autos de processo

10.1 Encaminhar os autos para unidades do Tribunal, quando estas, por forca de lei

ou disposicao regimental, tiverem que emitir informagOes, certidOes ou pareceres

tecnicos.

Outros atos e procedimentos

11.1 Ressalvado o disposto no art. 4° desta Resolucào, os oficios seräo assinados

pelo chefe da unidade responsavel, consignando que o faz em obediencia a presente

Resolucao, quando o respectivo expediente tiver por finalidade:

cientificar ao Superintendente da Policia Federal da decisäo que

determina o arquivamento de inquerito policial ou reconhece a incompetencia do

Tribunal;

notificar o impetrado em mandado de seguranca, para prestar

informacOes, salvo quando se dirigir a Presidentes dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciario, hipOtese em que sera subscrito pelo Presidente do Tribunal;
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solicitar informacOes a autoridades administrativas sobre diligencias

requisitadas pelo Relator;

comunicar decisOes do Tribunal.

11.2 Assinar, o chefe da unidade competente, os mandados de citagao, notificacao e

intimagao, consignando que o faz de ordem, exceto nos casos enderecados aos

Chefes de Poder, Membros do Poder Judiciario, do Ministerio Pak° e Presidente

da Ordem dos Advogados do Brasil, que deverao ser assinados pelo Presidente do

Tribunal;

11.3 Expedir mensagem eletrOnica ao CartOrio Eleitoral solicitando informacOes

quando transcorrido o prazo fixado para cumprimento de carta de ordem.

11.4 Devolver ao subscritor, quando possivel, peticao referente a processo cujos

autos nao mais se encontram ou nao se refira a processo em tramitagao neste

Tribunal.

11.5 Nos mandados de seguranga, apresentadas as informacOes da autoridade

impetrada, fazer a juntada e abrir, de pronto, salvo se ainda nao apreciado ou

postergado o exame de medida liminar requerida, vista dos autos ao Ministerio

Ptiblico Eleitoral e, corn o parecer deste, fazer imediata conclusao dos autos ao juiz

para decisao.

11.6 Zelar pela observancia do tramite processual sob segredo de justica quando

assim decretado ou quando houver previsao legal, permitindo a vista dos autos

apenas as partes e seus procuradores.
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