
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

RESOLUCNO N. 228/2014

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use de suas

atribuicOes legais e regimentais e,

CONSIDERANDO o teor da Resolucao TSE n. 23.405/2014 que dispOe so-

bre a escolha e registro de candidatos nas EleicOes de 2014;

CONSIDERANDO a grande quantidade de processos que seräo autuados e

distribuidos no Tribunal Regional Eleitoral de Goias na classe RCAND - Registro de

Candidaturas;

CONSIDERANDO o exiguo prazo para recebimento, analise e julgamento

dos feitos relacionados ao registro de candidaturas e a necessidade de imprimir mai-

or celeridade ao seu processamento corn vistas ao cumprimento do prazo fixado no

artigo 54 da Resolucäo TSE n. 23.405/2014,

RESOLVE:

Art. 1° 0 Protocolo do Tribunal Regional Eleitoral de Goias funcionati das 8

(oito) as 19 (dezenove) horas aos sabados, domingos e feriados durante o periodo

compreendido entre os dias 5 de julho e 10 de outubro de 2014, ou na hipOtese de

segundo turno, ate o dia 15 de novembro de 2014.

Art. 2° Os processos de registro de candidaturas seräo encaminhados

Procuradoria Regional Eleitoral para a emiss -ao de parecer em ate 2 (dois) dias antes

de sua conclusdo ao Relator.

Art. 3° 0 pedido de registro de candidatura, corn ou sem impugnacao, sera jul-

gado no prazo de 3 (tres) dias apOs a conclusao dos autos ao Relator, independente-

mente_de publi acao em pauta C, n. 64/90, artigo 13, caput; Resolucao TSE n.

23.405	 49).



(....

(Portaria P , artigo 5°).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(Fl. 02 da Resolucdo n. 228, de10.07.2014)

§1° Caso o Tribunal nao se reUna no prazo previsto no caput deste artigo, o fei-

to sera julgado na primeira sessão subseqUente (Resolucäo TSE n. 23.405/14, artigo

49, § 1°).

§2° SO podera ser apreciado em sessdo de julgamento o processo de registro de

candidatura relacionado pelo Gabinete do Relator ate 30 (trinta) minutos antes do

seu inicio (Resolucâo TSE n. 23.405/14, artigo 49, § 2°; Portaria PRES n. 389, artigo

4°).

§3° No julgamento em sessdo aplicam-se as disposicoes previstas no artigo 50,

§ 1° a 5° da Resolucao TSE n. 23.405/14, e, no que couber, o Regimento Interno

do Tribunal.

Art. 4° 0 Relator podera julgar monocraticamente o pedido de registro sem

impugnacäo e/ou sem noticia de inelegibilidade formalizada nos autos e corn pare-

cer do representante do Ministerio PUblico Eleitoral pelo deferimento da candidatu-

ra.

§1° A decisao monocratica que deferir o registro de candidatura devera ser pu-

blicada em sessão de julgamento.

§2° Para fins de cumprimento do disposto no paragrafo anterior, o Presidente

da sessdo anunciara os processos cujas decisOes monocraticas estdo sendo publica-

das, assim como sera afixada no quadro de avisos do Plenario a lista contendo a rela-

(do dos respectivos feitos.

§3° 0 Ministerio PUblico sera pessoalmente intimado da decisdo monocratica

de que trata o caput deste artigo, em sessdo de julgamento, quando nela publicados.

§4° 0 registro da decisdo monocratica devera ser efetuado pelo gabinete do

Relator, no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos — SADP



Sala das SessOes do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, em Goiania, aos 10

dias do mes de julho do ano de 2014.

embargador ICI EU DIAS MAC IEL LHO
Vice- residente—e Corregedor Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(Fl. 03 da Resolucao n. 228, de10.07.2014)

Art. 5° Entre os dias 5 de julho e 10 de outubro, ou na hipOtese de segundo

turno, ate o dia 15 de novembro de 2014, os prazos a que se refere esta resolucao

são peremptOrios e continuos, correndo em Secretaria, e nao se suspenderdo aos

sabados, domingos e feriados (LC n. 64/90, artigo 16; Resolucao TSE n. 23.405/14,

artigo 70).

Art. 6° No periodo previsto no artigo anterior, podera ocorrer publicacao no

Diario de Justica EletrOnico — DJE aos sabados, domingos e feriados.

Art. 7° A intimacao para a apresentacao de contrarrazOes a recurso especial ou

ordinal* nos feitos de que trata a Resolucdo TSE n. 23.405/14, se dara mediante

publicacao, as 16 horas de cada dia, no mural eletrOnico instituido pela Resolucao

THE n. 226/2014.

Art. 8° Os casos omissos ou excepcionais serao resolvidos pela Presidencia do

Tribunal.

Art. 9° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as

disposicOes em contrario.
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Dr. JESUS CIP
uiz‘M

Dr. SEBASTIAO V.JIZ 	 URY
Juiz Wmbro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

(Fl. 04 da Resolucdo n. 228, de 10.07.2014)

a-tvc-L,
Dr. AIRTON FERNA DES DE CAMPOS

Juiz Me bro

C.... ---
Dr. FABIAN 0 i i EL	 GAO FERNANDES

Juiz Mery ro Substitutfo
i

4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

