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Portarias

PORTARIA Nº 04/2019 - 88ª ZGO

Dispõe sobre a delegação de atos de administração e de mero expediente ao Chefe do Cartório Eleitoral.

O Excelentíssimo Senhor Juiz da 088ª Zona Eleitoral – Mara Rosa/GO, Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal, estabelece que os servidores receberão delegação para a prática de 

atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;

CONSIDERANDO que a Consolidação das Normas da Corregedoria Regional Eleitoral de Goiás, dispõe no artigo 19, que os Juízes Eleitorais 

poderão delegar ao Chefe de Cartório, mediante portaria, os despachos de mero expediente, a expedição de ofícios e outros atos que 

entender pertinentes; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 203, § 4º, do Código de Processo Civil Brasileiro, que estabelece que “os atos meramente ordinatórios, 

como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando 

necessários”;

CONSIDERANDO que muitos atos processuais, em benefício da celeridade processual, podem ser praticados e assinados pelos servidores da 

Justiça Eleitoral, independentemente de despacho do Juiz Eleitoral, não importando isso em prejuízo às partes, bem como não causando 

nenhum gravame ou vício processual;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de racionalização e otimização dos trabalhos da Justiça Eleitoral.

RESOLVE:

Art. 1º. Delegar os poderes ao Chefe de Cartório ou, na sua ausência, ao seu substituto legal para:

I - assinar mandados de citação, intimação e notificação, bem como todas as espécies de editais e ofícios que não contenham poder 

decisório, devendo fazer constar a expressão “por delegação” ou “por ordem”;

II - autorizar a liberação de senhas aos administradores legalmente responsáveis pelos partidos políticos no Sistema de Filiação Partidária 

(FILIAWEB);

III - deferir empréstimos de urnas de lona para eleições de outros órgãos, tais como a do Conselho Tutelar e para Eleições de Diretores de 

Escolas;

IV - expedir despachos de mero expediente;

V - gerenciar o sistema de frequência dos servidores lotados nesta Zona Eleitoral, inclusive com a utilização de senha de acesso ao sistema 

de ponto eletrônico, com estrita observância das prescrições e determinações do TRE-GO e da Lei 8.112/90;

VI - assinar as certidões de comparecimento aos trabalhos eleitorais dos mesários e colaboradores, bem como certificado de horas 

extracurriculares;

VII - solicitar aos eleitores a complementação de documentos relativos a comprovação do domicílio eleitoral para a realização das 

operações RAE (Alistamento, transferência, revisão e segunda via);

IX - a proposição de diária(s) no Sistema Informatizado de Diárias e Passagens do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, conforme artigo 15, 

inciso I, da Resolução TRE/GO nº 199/2012.

Art. 2º. Autorizar, independentemente de despacho, aos servidores regularmente lotados neste Cartório Eleitoral:

I - o registro das comunicações de desfiliação partidária no sistema próprio da Justiça Eleitoral (FILIAWEB), desde que não haja matéria de 

direito a ser decidida e a documentação apresentada encontre-se de acordo com as exigências do Manual de Práticas Cartorárias da 

Corregedoria Regional Eleitoral;

II - lançamento de todos os ASE's (Atualização de Situação do Eleitor) no cadastro dos eleitores diligenciado, se necessário, para a obtenção 

de todos os dados exigidos para a complementação do procedimento;

III - emitir certidões extraídas exclusivamente do sistema ELO, subscrevendo-as, tais como a de quitação eleitoral, de dados eleitorais, 

criminais eleitorais, de filiação partidária, dentre outras. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas portarias e disposições em contrário. 

Mara Rosa/GO, 30 de julho de 2019.

Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira

Juiz Eleitoral

110ª Zona Eleitoral


