PODERJUDICIARIO

RESOLUC;:AO
TRE/SP nO 311/2014

o

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO,

no uso das atribuic;6es que Ihe sao conferidas pelo artigo 30, inciso XVI do
C6digo Eleitoral,

CONSIDERANDO
como

0

0

disposto no artigo 16 da Lei Complementar nO 64/90, bem

artigo 70 da Resoluc;aonO 23.405/2014,

do Tribunal Superior Eleitoral,

no tocante ao processamento dos pedidos de registro de candidaturas;

CONSIDERANDO

0

disposto nos artigos 12, 15, "caput", 35, "caput", 37, §§ 20,

40 e 50 e 38 da Resoluc;ao nO 23.398/2013
tocante

ao

processamento

do Tribunal Superior Eleitoral, no

das representac;6es por

propaganda

irregular,

reclamac;6es e pedidos de resposta;

CONSIDERANDO 0 disposto no artigo 70, § 20 da ResoluC;aonO23.398/2013

do

Tribunal

de

Superior

Eleitoral

e a necessidade de disciplinar

0

horario

funcionamento dos servic;os de protocolo e atendimento ao publico, a vista da
contagem dos prazos fixados em horas;

RESOLVE:

Art. 10. A Secreta ria do Tribunal cumprira expediente nos dias 30 de junho e 02, ,
014, no perlo

0

das 9 as 19 h?ras, exclusiva

pedidos de registro de candidaturas dos parti

,e, para

0

s e coligac;6es.

n

L/ .
1
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Pan§grafo unico. Para os fins previstos no caput, no periodo referido,

0

horario

de atendimento da sec;ao de Protocolo Geral tera infcio as 9 horas.

Art. 20. A partir de -05 de julho proximo e ate a proclamac;ao dos eleitos,

0

hcirari'o' de atendimento da Secretaria no Tribunal sera das 11 as 19 horas,
inclusive aossabados, doming os e feriados.

§ 10. No perfodo referido no caput,

0

horario de atendimento da sec;ao de

Protocolo Geral sera das 9 as 19 horas.

§ 2°. A sec;ao de Protocolo Geral recebera petic;5es, via fac-slmile, nas seguintes
linhas telefOnicas: (li) 3130-2275 e (11) 3130-2285.

Art. 30. as prazos contados em horas,

Se

vencidos apos

0

do protocoio, consideram-se' prorrogados ate 1 (uma)

horario de fechamento
hora apos

0

horario

normal de abertura do protocolo no dia seguinte, vencendo as 10 horas deste.

Art. 40. As unidades da Secretaria que nao estiverem diretamente envolvidas
com

os

trabalhos

eleitorais

poderao,

a

criterio

da

Diretoria-Gerai,

ser

dispensadas do plantao nos dias em que nao houver expediente normal.

ArL 50. Para os fins desta Resoluc;ao, observar-se-a, senipre que possivel,

0

reescalonamento de horario dos servidores, mantida a atual carga horaria.

Art.

60.

Nas representac;5es, reclamac;5es enos

pedidos

de

resposta,

protocolizados a partir de 05 de julho de 2014, haver;3 publicac;ao mediante
afixac;ao n9 mural da secretaria Judiciaria, localizado no andar terreo da sede I,
deste Tribunai, sempre •

e/ou 17 horas, de cada dia, excetuando-se

revistas nos artigos, 23, 30-A, 41-A, 73, 74

-'

5, 77 e 81 da
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I - das decisoes monocraticas e despachos proferidos pelos Juizes Auxiliares,
inclusive das decisoes liminares;

II - das decisoes proferidas pelo Presidente em recursos especiais interpostos
em face de acordaos deste Tribunal;

III - as intima<;oes para oferecimento de contrarrazoes -aos recursos especia'is
referidosno inciso anterior, cujo processamento tenha side admitido;

IV -

CIS

intima<;oes paril oferecimento de resposta ao agravo de instrumento e ao

recurso especial interpostos contra decisao que trata
nao admitir

0

0

inciso II deste artigo, que

processamento do recurso especial;

V - as intima~oes para oferecimento de contrarrazoes aos recursos especiais
interpostos en'! face de acordaos prolatados nos pedidos de direito resposta.

Art. 70. Esta Resolu<;a')entrara em vigor na data de sua publica<;ao.

Saia de Sessoes do Tribunal Regi
2014.
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