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stige Nei Regulamenta o uso de funcionalidade no Sistema
ELO destinada ao deferimento coletivo de

. Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE).Saulo Ricardo de Oliveit’a Freitas
Assessor-Chiéfe da VPCRE   

O Desembargador GILBERTO MARQUES BILHO, Vice-Presidente ¢
Cortegedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuicGes legais e regimentais, com fulcro no
art. 20 da Resolugio TRE-GO n. 115/07 (Regimento Interno);

Considerandoa expedicio, pela Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral, do
Provimento n. 09/2011-CGE, que regulamenta o uso de funcionalidade do Sistema ELO
destinada ao deferimento coletivo de Requerimentos de AlistamentoEleitoral (RAE);

Considerando o disposto no artigo 5° do aludido Provimento, que
determina que a utilizacio da ferramenta serA disciplinada pelas respectivas Corregedorias
Regionais,

RESOLVE:

Art. IP A deciséo relativa ao deferimento dos Requerimentos de
Alistamento Eleitoral (RAL) podeté ser ptoferida, de forma coletiva, mediante o uso de
funcionalidade constante do Sistema ELO, a qual permitira a indicacao de mais de um
formulario RAE, observado operiodo de abrangéncia da formalizacao do pedido.

Paragrafo nico. A ferramenta de que trata esse artigo esta disponivel no
menu Relatério/Processamento/ Reg. de Alistamento Eleitoral — (Decisao Coletiva).
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Art. 2° O documento de gue trata o art. 1° devera contar como elementos
minimos:

I — 0 periodo de digitago dos formularios RAE objeto de deferimento;

lH ~a data ea hora de sua geracao;

Il — a numetacio sequencial dos requerimentos;

TV — 0 tipo de operaco (alistamento,transferéncia, revisio ou segundavia);

V —o numero da inscricdo;

V1—o nomee a data de nascimento do requerente;

VI —~ os dadosrelativos ao documento de identificacio apresentado (tipo,
numero e 6rgio expedidor) a ao Cadastro de Pessoa Fisica (CPP), quandodisponiveis;

VIE — 0 endereco dorequerente, incluindo CEP;

IX — 0 tempode residéncia/domicilio;

X — © numero da inscricio cleitoral do operador responsavel pela digitacio
do RAE;

XI — o espago destinado 4 aposi¢fio da rubrica da autoridade judiciaria
competente em cada folha;

XII — na ultima folha:

a) a identificagdo da natureza do provimento favorivel dos requetimentos,
sintetizada pela expressio “DEFIRO”;

b) a indicagio do municipio, da unidade da Federaco e da data de geracio;

©) 0 espaco destinado 4 aposicéo da assinatura da autoridade judiciaria
competente, seguida do respectivo nome.

Paragrafo Unico. Sempre que o documento contiver mais de uma folha,
somente sera aposta a assinatura da autoridade judicidria na Ultima delas, devendo ser
obrigatoriamente rubricada as demais.

Art. 3° Os formularios RAE convertidos em diligéncia e os indefetidos no
serao incluidos no documento gerado a pattir do Sistema ELO para decisiocoletiva.
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Art. 4° A implementacio da nova funcionalidade nao é de uso obrigatério,
podendo 0 Juiz Eleitoral optar pela assinatura individual dos formuldrios RAE.

Paragrafo Unico. Ainda que o Juiz Eleitoral opte pela adocéo da nova
funcionalidade, a decisao de indeferimento serfeita sempte de modo individualizado.

Art. 5° O deferimento coletivo devera abranger os RAE’s do dia, tendo em
vista a necessidade de processamento diario dos RAE’s, conformeart. 87 da Consolidaciio
das Normas da Vice-Presidéncia ¢ Cotregedoria Regional Eleitoral.

BA
PoN

Art. 6° Este provimento entia ein vigor na data de sua publicacio.

  

Goifinia, 02 de fevereito de 2012.

 

   
DesembargadorGIBE, RTO MARQUESFILHO
Vice-Presidente e CorregedofRegional Eleitoral
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