PODER JUOICIÁRIO

RESOLUÇÃO TRE/SP

N.o 390/2016

Dispõe sobre a utilização do mural eletrônico para
as

intimações,

notificações

e

comu nicações

realizadas nos processos de prestação de contas
das Eleições Municipais de 2016, no âmbito da la
instância da Justiça Eleitoral de São Paulo.

o

TRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

ESTADO

DE SÃO

PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO

a necessidade de regulamentar, no âmbito da 1"

instância da Justiça Eleitoral de São Paulo, o disposto no art. 84, § 10 da Resolução
TSI; nO23.463/2015;

CONSIDERANDO

o disposto no artigo

23, XXI do Regimento

Interno deste Tribunal Regional Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 10 As intimações,

notificações

e comunicações

referente,

~

aos processos de prestação de contas dos candidatos eleitos serão realizadas p0'1v

\

meio do mural eletrônico deste Tribunal, até o dia 16 de dezembro, nos termosl

\(

da Resolução TRE/SP nO 377/2016, nos seguintes atos processuais:

b) manifestação acerca do parecer

tt
,

1\. '
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c) cumprimento

dos pedidos de diligências ou de informações

adicionais formulados pela Justiça Eleitoral;
d)

manifestação

sobre

o

parecer

conclusivo

que

apontar

irregularidades sobre as quais a parte não pôde se manifestar;
e) parecer do Ministério Público pela rejeição das contas, por
motivo que não tenha sido identificado ou considerado pelo órgão técnico;
f) decisão proferida pelo juiz eleitoral, que julgar as contas dos
candidatos eleitos;
g)

apresentação

de

contrarrazões

aos

recursos

interpostos

perante para este Tribunal;
h)

outros

atos judiciais

que

vierem

a ser

praticados

pela

autoridade judicial.
Parágrafo

único.

Resolução TSE nO 23.463/2015

Art.
23.463/2015,

2°

relativa

o

edital previsto no caput do art. 51 da

deverá ser publicado em cartório.

O prazo em horas estabelecido na Resolução TSE nO

às prestações de contas dos candidatos

eleitos,

será

convertido em dias, sendo que a sua contagem inicia-se no dia seguinte ao da
divulgação no mural eletrônico.

Art. 3°

Esta resolução entra em vigor na data da sua pUblicaçãl/'1/f;YlJ'

f(WIJ

em sessão.

.

~

)

'I

Sala das Sessões do Tribunal Region
de outubro de 2016.
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vienne Ferraz
Presidente

Ferreira
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA

DAS SESSÕES

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE a Res01ução TRE/SP nº

390/2016

foi publicada,

nesta data,

NADA MAIS.
S~o Paulo, 19 de outubro de 2016.

Lucila Kiyomi Anzai .
Analista Judiéiário

em sessão.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA

DAS SESSÕES

CERTIDÃO

CERTIFICO E. DOU FÉ QUE, no Diário da Justiça
Eletrônico

de

segunda-feira,
390/2016.

24

de

outubro

de ,

2016,
)

foi p.ublicada a Resoluç;ão TRE/SP nº

NADA MAIS.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.

Lucila Kiyomi Anzai
Analista Judiciário

