
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
VICE-PRESIDENCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

PROVIMENTO VPCREN.003/2012

Define como de uso interno o espelho de consulta

ao cadastro extraido do Sistema HLO e define
normas para identificagao do servidor responsavel
pela entrega do titulo eleitoral nos cartérios
cleitorais do Estado de Goias.

O VICE-PRESIDENTE BE CORREGEDOR REGIONAL ELETTORAL,
no uso das atribuicdes legais e as que lhe sao conferidas pelo artigos 20 e 23 da Resolugio
TRE-GOn. 115/07 (Regimento Interno);

Considerando a expedigaéo do Provimento n. 17/2011-CGE, que define
como de uso interno o espelho de consulta ao cadastro extraido do Sistema MLOe atribui as
cortegedorias regionais a definicdo da estratégia para identificagao do servidor responsavel
pela entrega do titulo cleitoral nos cartérios, publicado por meio do Oficio-Circular n°
52/2011-CGF, RESOLVE:

Art. 1° Fica vedado o fornecimento do espelho de consulta ao cadastro a
qualquer pessoa estranha a Justica Eleitoral, inclusive ao proprio eleitor ¢ aos legitimados a
obtengao de dados do cadastro elencados no § 3° doart. 29 da Res.-TSE n° 21.538, de 2003.

Paragrafo unico. As informacdes constantes do cadastroeleitoral, quando

acessiveis aos entes autorizados no dispositivo mencionado nocaput, poderao ser fornecidas
mediante cettidao ou officio que contemple os dades demandados ou comutilizagao de meio

eletrénico dispontvel.

Art. 2° Sempre que a entrega dotitulo eleitoral for promovida pelo mesmo
servidor responsavel pelo preenchimento do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE),
fica dispensada a sua assinatuta e a anotacgao de scu numero de inscrigao no Protocolo de

Entrega do ‘Titulo Eleitoral (PETE). \

 

 

| Missao: “Velar pela regularidade dos servicoseleitorais, assegurando a correta aplicagaéo de principios e normas’.



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
VICE-PRESIDENCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

§ 1° A adogio do procedimento previsto no caput torna obrigatério o

arquivamento do Protocolo de Entrega do Titulo Eleitoral (PETE) junto com o

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE).

§ 2° O procedimento previsto neste artigo néo desobriga o servidor de
coletar a assinatura do cleitor no Protocolo de Entrega do Titulo Eleitoral (PTE).

Art. 3° [ste provimento entra em vigor na data de sua publicacio,
revogadasas disposig6es em contratio.

Goiania, 14 de marco de 2012.

 

Desembargador JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA

Missao:“Velar pela regularidade dos servigoseleitorais, assegurando a correta aplicagdo de principios e normas”.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA ELEITORAL

PROVIMENTON° 17 - CGE

Define como de uso interno o espelho de consulta

ao cadastro extraido do Sistema Elo e atribui as

corregedorias regionais a defini¢do da estratégia de

identificagao do servidor responsavel pela entrega

do Titulo Eleitoral nos cartérios.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIGA ELEITORAL, no uso das

atribuigdes que Ihe s&o conferidas pelo(s) art. 2°, V, Vl e IX da Res.-TSE 7.651, de 24 de

agosto de 1965,

considerando as proposigdes do Grupo de Estudos do Cadastro Eleitoral

(GESCADE) em sua 14° reuniao,

considerando a noticia de que o espelho de consulta ao cadastro estaria

sendo demandado por eleitores com o objetivo de instruir pedidos perante érgaos

estranhos 4 Justica Eleitoral,

considerando a necessidade de imprimir constante melhoria e otimizagao de recursos

hos servigos prestados pela Justig¢a Eleitoral,

RESOLVE,

Art. 1° Fica vedado o fomecimento do espelho de consulta ao cadastro a

qualquer pessoa estranha 4 Justiga Eleitoral, inclusive ao préprio eleitor e aos

legitimados & obtengdo de dados do cadastro, na forma do § 3° do art. 29 da Res.-TSE

21.538, de 2003.

Paragrafo Unico. As informagées constantes do cadastro eleitoral, quando

acessiveis aos entes autorizados no dispositivo mencionade no caput, poderaomy
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fomecidas mediante certidao ou oficio que contempie os dados demandados ou com

utilizagao de meio eletrénico disponivei.

Art. 2° Sempre que a entrega dotitulo eleitorai for promovida pelo mesmo

servidor responsavel pelo preenchimento do Requerimento de Alistamento Eleitoral

(RAE), fica dispensada a sua assinatura e a anotagdo de seu nimero de inscrigdo no

Protocolo de Entrega de Titulo Eleitoral (PETE), observadas as regras que

subsidiariamente aprovar a respectiva corregedoria regional, desde que garantida a

seguranga do procedimento de entrega de documentos.

Art. 3° Este provimento entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigées em contrario.

Comunique-se @ cumpra-se.

Publique-se.

Brasilia, 13 de dezembro de 2011.

te
Minigtra NANCY ANDRIGH ‘

Corregedora-Geral da Justiga Eleitoral

Missao: Velarpela regularidade dos servicas eleltorals, assegurando a correia aplicagdo de principios ¢ normas. ‘|

issao:


