
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

RESOLUCAO N° 176/2011 THE-GO

Dispi5e sobre a concessao de prioridade na

tramitacao de processos e procedimentos

judiciais e administrativos, em que figure

como partes ou interessados as pessoas

que especifica.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use de suas

atribuicOes legais e regimentais, em especial o disposto pelo inciso XXXIX do

artigo 17 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, e

Considerando que a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu

artigo 71, assegura prioridade na tramitacao e execucao dos atos nos processos

e procedimentos em que pessoa idosa figure como parte ou interveniente;

Considerando o disposto na Recomendacao n° 14, do Conselho Nacional

de Justica, de 6 de novembro de 2007;

Considerando as alteraceies introduzidas pela Lei n° 12.008, de 29 de julho

de 2009, no COdigo de Processo Civil e na Lei n° 9.784/1999, RESOLVE:

Art. 1° Assegurar prioridade na tramitacao dos processos

procedimentos judiciais e administrativos, em todos os Orglos e instancias da

Justica Eleitoral de Goias, nos casos especificados nesta Resolucdo.
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Paragrafo imico - A garantia de prioridade estender-se-a ao

atendimento pessoal, nas unidades deste Tribunal e nos CartOrios Eleitorais.

Art. 2° Terao prioridade na tramitagao os processos e procedimentos

judiciais, em que figure como parte ou interessado, pessoa corn idade igual

ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doenga grave.

Paragrafo Unico - A gravidade da enfermidade de que trata o caput

deste artigo deverâ ser aferida pela autoridade judiciaria no caso concreto,

corn base no requerimento e nas provas apresentadas pelo requerente.

Art. 3° Terao prioridade na tramitagao os processos e procedimentos

administrativos em que figure como parte ou interessado:

I — pessoa corn idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II — pessoa portadora de deficiencia, fisica ou mental;

III - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose mriltipla,

neoplasia maligna, hanseniase, paralisia irreversivel e incapacitante,

cardiopatia grave, doenga de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,

nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avancados da doenga de Paget

(ostelte deformante), contaminagao por radiagio, sindrome de

imunodeficiencia adquirida, ou outra doenga grave, corn base em conclusao

da medicina especializada, mesmo que a doenga tenha sido contraida apOs o

inicio do processo.

Art. 4° A pessoa interessada na obtengao do beneficio, juntando prova

de sua condigao, devera requere-lo a autoridade competente para decidir

pedido, podendo utilizar o formulario constante do Anexo I dest

Resolugao.

§ 1°. As autoridades competentes para decidir a solicitagao do benefic

sao:

I — o Presidente do Tribunal;

II — o Corregedor Regional leitoral;

III — o Relato	 eito;
c
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IV— os Julzes das Zonas Eleitorais.

§ 2°. Caso nao requeira o beneficio na peticao inicial, a parte

interessada podera solicita-lo em qualquer fase do processo ou

procedimento, inclusive na executOria para pagamento de passivos,

observados os recursos orcamentarios e financeiros das awes orgamentarias

prOprias de ativos e inativos /pensionistas.

Art. 5° Concedida a prioridade, essa nal) cessara com a morte do

beneficiado, estendendo-se em favor do cOnjuge superstite, companheiro ou

companheira, em uniao estavel.

Art. 6° Deferida a prioridade, os autos receberao identificacdo prOpria

que evidencie o regime de tramitacao prioritaria.

Paragrafo Unico - Cabera a Secretaria Judiciaria padronizar, por meio

de sua secao competente, o modelo de identificacio, bem como divulga-lo

aos setores competentes pela analise e tramite dos respectivos processos e

procedimentos judiciais e administrativos.

Art. 7° Esta Resolucao entra em vigor na data da sua publicacdo.
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N° do Processo/ Procedimento:

Documentagao anexada:
( ) Documentaclo de identificaclo oficial
( ) Atestado medico/laudo medico
( ) Procuragao
( ) Curatela
( ) Tutela  

Representado:

Processo Administrativo 
Fundamento da Prioridade:

( ) Maior de 60 anos

( ) Portador de doenca grave
( ) Portador de deficiencia fisica ou mental        

Parte:

Processo Judicial Fundamento da Prioridade:

( ) Maior de 60 anos

( ) Portador de doenga grave   

ANEXO I DA RESOLUCAO 176/2011 THE-GO

Modelo de Formulbrio de que trata o art. 4° desta Resolugao

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
REQUERIMENTO DE PRIORIDADE DE TRAMITACAO

Servidor (a)/Requerente:

Endereco:

Bairro/Setor:	 CEP:
	 UF:	 Telefone:

( ) Interessado	 ( ) Representante Legal	 ( ) Advogado

0 (A) Servidor(a)/Requerente acima qualificado(a) vem requerer prioridade de tramitacao ao:

Data	 /	 / 	 	 Assinatura: 	 11 
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