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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
GABINETE DA PRESIDENCIA

RESOLUCAO N° 164/2010

Altera dispositivos da Resolucao n.° 113/2007

— Regulamento Interno da Secretaria e da

Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral

de	 Goias	 e define	 atribuicOes	 das

Coordenadorias e respectivas SecOes da

Secretaria Judiciaria do Tribunal Regional

Eleitoral de Goias.

CERTIDA0

Certifico que a Resolucäo
TRE/GO n° 164/2010 foi publicada no
Dibrio da Justiga EletrOnico, em 12/05/10.

E o que me cumpre certificar.
Goiänia, 13 de maio de 2009.

k	 af 9:77/1141-r.,
Danielle de Oliveira Ferreira

Chefe - SEARE

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no use das atribuicOes

que the conferem o artigo 96, I, b, da Constituicao Federal, o artigo 30, II, da Lei n.° 4.737, de

15 de .julho de 1965 — COdigo Eleitoral — e o artigo 13, XI, da Resolucao TRE n.° 115, de 2

agosto de 2007 — Regimento hlterno, e

Considerando a necessidade de melhor estruturar a Secretaria

Judiciaria corn vistas a otimizacao dos trabalhos cartordrios;

Considerando a importancia do gerenciamento eletrOnico de

documentos judiciais e administrativos no ambito da Secretaria Judiciaria;

Considerando que o Conselho Nacional de Justica fixou como Meta

Nacional de Nivelamento do Poder Judiciario a Meta de n.° 10 que preve a implantacdo do

processo eletrOnico em parcela de suas unidades judiciarias;

Considerando que a Secao de Protocolo, Expedicao e Arquivo da

Secretaria Judiciaria atende a todas as unidades da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral

de Goias;

Considerando a importdncia da gestäo de documentos, disciplinada
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pela Lei n.° 8.159/1991, regulamentada pelo Decreto no 4.073/2002 e instituida por meio da

Resolucdo TRE n.° 131/2008, e a necessidade de se criar estrutura apropriada para a sua

implementacao no ambito da Justica Eleitoral de Goias,

RESOLVE:

Art. 1 0 Acrescentar o inciso XV ao artigo 35 do Regulamento

Interno corn a seguinte redacdo:

"Art. 35...

XVI — promover as alteracOes solicitadas pelo Tribunal Pleno nas

minutas de resolucdo por este aprovadas, e tomar as providencias

necessarias para que a unidade competente dessa Secretaria

promova a numeracao e publicacdo da norma".

Art. 2° 0 inciso I do artigo 37 do Regulamento Interno da

Secretaria e Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goias (Resoluedo TRE n.°

113/2007) passa a vigorar corn a seguinte redacão:

Art. 37. Compete a Coordenadoria de Registros Partiddrios,

Protocolo, Autuacdo e Distribuicao da Secretaria Judiciaria:

I — planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de

gerenciamento de dados partidarios, protocolo, expedicao,

autuacao e distribuicdo de processos;

Art. 3° A Seed() de Protocolo, Expedicdo e Arquivo passa a

denominar-se Secdo de Protocolo e Expediccio, ficando, pois, alterado o caput do artigo

39 do Regulamento Interno.

Art. 4° 0 inciso I do artigo 41 do Regulamento Interno passa a

vigorar corn a seguinte redacdo:

"Art. 41 Compete a Coordenadoria de Processamento da
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Secretaria Judicidria:

I — planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de

processamento dos feitos, das peticeies e documentos de

competéricia do Tribunal, exercendo o controle das atividades da

Seca() de Controle e Registro Documental, da Secdo de AcOrddos,

ResolucOes e Documentos Eletronicos e da Secao de

Comunicacao dos Atos Processuais;"

Art. 5° A Secao de AcOrd'aos e ResolucOes passa a denominar-se

Seccio de Accirdilos, Resoluceies e Documentos EletrOnicos, ficando, pois, alterado, o

caput do artigo 43 do Regulamento Interno.

Art. 6° Acrescentar os incisos 	 VII e	 VIII ao artigo 43 do

Regulamento Interno com a seguinte redacão:

"Art. 43 ....

VII — a organizacdo, formatacdo e a publicacao do Didrio da

Justica EletrOnico, nos termos da Resolucao TRE n.° 146/2008;

VIII — a gestao eletrOnica 	 de documentos judiciais e

administrativos da Secretaria Judiciaria que envolve a sua

digitalizacao,	 disponibilizacdo	 para	 consulta a	 distdncia,

armazenamento, a fim de possibilitar o gerenciamento das

informacOes por meio de sistema que proporcione a padronizacao de

qualidade, formatos e armazenamento de documentos;"

Art. 7° A Coordenadoria de Jurisprudéncia, Legislacdo e Normas

passa a denominar-se Coordenadoria de Juri.sprudência, Legislactio e Arquivo, ficando,

pois, alterado o caput do artigo 45 do Regulamento Interno.
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Art. 8° 0 artigo 45 e seus incisos I e III do Regulamento Interno

passam a vigorar corn a seguinte redacdo:

"Art. 45 Compete a Coordenadoria de Jurisprudéncia, Legislacäo

e Arquivo:

I — planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades

juridico-eleitorais e administrativas referentes ao registro

sistematico de jurisprudéncia, legislacao e normas, as atividades

relacionadas ao arquivo e ao gerenciamento dos documentos

produzidos e recebidos neste Tribunal;

(...)

III — manter a biblioteca, o arquivo e o servico de editoracdo;."

Art. 9 A Secdo de Biblioteca, Legislacäo e Normas passa a

denominar-se Seca() de Biblioteca, Legislacelo e Arquivo, ficando, pois, alterado o caput

do artigo 48 do Regulamento Interno.

Art. 10 Incluir o §1° com a denominacdo Da Biblioteca ao artigo

48 do Regulamento Interno com a manutencao dos seus incisos 1 a X.

Art. 11 Incluir o §2° corn a denominacdo Do Arquivo ao artigo 48

do Regulamento Interno corn os seguintes incisos:

"Art. 48 	

I — receber, registrar, classificar e armazenar documentos e

processos intermedidrios e permanentes das unidades do Tribunal

Regional Eleitoral, conforme Tabela de Temporalidade da

Resolucdo TRE n.° 131/2008 e seus anexos;

II — atender aos pedidos de informacOes e requisicOes,
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devidamente autorizados, sobre documentos e processos

arquivados;

III — manter o controle sobre o empr6stimo e a devolucao dos

documentos e processos arquivados;

IV — promover a guarda, conservacao e higienizacdo de

documentos e processos arquivados".

Art. 12 Esta Resolucao entra em vigor na data da sua publicacao,

revogadas as disposicaes em contrario.

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE GOIAS, aos dez dias do més de maio do ano de dois mil e dez.

Desembargador FLORIANO GOMES

Presidente



Dr. SERGIO MENDONCA DE ARAUJO

.lui	 e bro

Dr.

Dr. ALEXA EIRA TAVARES DO	 TOS

cur. or Regional Eleitoral

Dr. JOAO BATISTA FAGUNDES

Juiz Membro
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