PODER JUDICIARJO

RESOLU«;AO TRE/SP

Dispoe

sobre

0

funcionamento

do

N.o 313/2014

horario
protocolo

de

e

expediente,
da

afixa9ao

de
de

pUblica90es nos Cartorios Eleitorais das 33a, 274 a,
27Sa, 378a,

379a,

380a

e 423a Zonas Eleitorais,

a consulta plebiscitaria relativa

Campinas, para

r,

a

proposta de eleva9ao das regioes de Ouro Verde e
Campo Grande

a condi9ao de Distritos Administrativos

da cidade de Campinas, nos
TRE/SP

term os da Resolu9ao

nO 298/2013.

o TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO, no

usa das atribuic;6es que Ihe sao conferidas pelo artigo 30, inciso XVI, do C6digo
Eleitoral,
CONSIDERANDO
atendimento

ao publico prestado

a necessidade de padronizar 0 horario do
pelos Cart6rios

Eleitorais que realizarao

plebiscito no municipio de Campinas em 5 de outubro de 2014,

CONSIDERANDO
funcionamento

a necessidade de disciplinar 0 horario de

dos servic;os de protocolo, em primeira instancia,

a

vista d",,

contagem dos prazos fixados em horas,

CONSIDERANDO
23.385/2012 e Resoluc;ao
pedidos de registro

n

0

disposto

na

Resoluc;ao TSE

nO

8/2014, no tocante ao processamento dos
ao 'processamento das representac;6es

1

l

PODER JUDIcrARIO

propaganda

irregular,

reclamac;5es e pedidos de resposta e ao exame e

julgamento das presta<;5esde contas das campanhas eleitorais,

RESOLVE:

Art. 1°. A partir de 26 de julho e ate
proximo,

0

honlrio de atendimento

do protocolo
Eleitorais,

ao publico e

0

0

dia 11 de outubro

horario de funcionamento

nos Cartorios das 33a, 27Sa, 378a, 379a, 380a e 423a Zonas

Campinas,

obrigatoriamente

sera

das

11

as

19

horas,

devendo

funcionar

aos sabados, domingos e feriados.

Pa~tgrafo unico;
Campinas observara

0

entre 26 de julho e ate

0

horario previsto
0

Cartorio

da 274a Zona

Eleitoral,

no caput no perfodo compreendido

dia 16 de novembro de 2014.

Art. 20. No periodo mencionado no artigo 10, a publiddade
dos atos judiciais dar-se-a mediante afixac;ao na sede do cartorio, sempre as 13
horas e, se necessario, as 17 horas de cada dia.

,
Art. 3°. Os prazos contados em horas que vencerem apos
fechamento do protocolo ficarao prorrogados ate trinta minutos apos
normal de abertura no dia seguinte, vencendo-se as 11 horas

e

0

0

horario

30 minutos

deste.

Art. 4°. A partir de 12 de outubro, os Cartorios Eieitorais
mencionados no art. 10, a excec;a
sabados, domingos e feriad

274a Zona Eleitoral, nao mais abrirao aos

e as decisoes, salvo as referentes as prestac;5esd

mais serao publicadas em cartorio.

2

PODER JUDICIARIO

Panlgrafo
Campinas,

unico.

0

Cartorio

da 274"

Zona

somente deixara de abrir aos sabados, domingos

Eleitoral,

e feriados

a

partir de 17 de novembro de 2014.

Art.
atendimento

50.

Encerrado

0

perfodo previsto

ab publico e de funcionamento
I

no artigo

do protocolo,

1 0,

0

nos referidos

Cartorios Eleitorais, serao das 12 as 18 horas.

Art. 60. Esta ResoluC;aoentra em vigor nesta data.

Sala de sessoes .do Tribunal Regional Eleitoral de Sao Paulo,
em 15 de julho de 2014.

Desembargad

,

Marcondes Malerbi

3

PODER JUDlCIA.RIO

6~

Juiz Luiz Guilherme da Co

agner Junior

Juiz Alber

4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
SECRET ARIA JUDICIARIA
COORDENADORIA DAS SESSOES
PROTOCOLADO N° 65.427/2012

CERTIDAo

CERTIFICO E DOU
Eletronico
publicada

FI:

QUE, no Diario da lustic;a

de 18 de julho

de 2014,

a RcsoluC;ao TRE/SP

sexta-feira,

nO 313/2014.

MArs.
sao Paulo, 18 de julho de 2014.

Lucila Kiyomi ¥zai
Analista 1udiciario

foi

NADA

