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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2160

Regulamenta a inser<;oo, no sistema CAND, do julgamento
dos Requerimentos de Registro de Candidatura e dos
Demonstrativos de Regularidade de Atos Partid6rios nas
Elei<;oes Gerais de 2018, no ambito da Justi<;a Eleitoral de
Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribui<;oes
que lhe confere o artigo 96, inciso I, alfnea "b", da Constitui<;oo Federal, o artigo 30,
inciso XVI, da Lei no 4.737, de 14 de julho de 1965, e o artigo 18, incisos V e IX, do seu
Regimento lnterno,
CONSIDERANDO a altera<;oo do prazo para julgamento dos processos,
impugna<;oes e recursos relacionados ao registro de candidatura, decorrente da
edi<;oo da Lei n° 13.165, de 21 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de propiciar celeridade

a

anota<;oo dos

dados relativos aos julgamentos dos Requerimentos de Registro de Candidatura (RRC e
RRCI) e dos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partid6rios (DRAP) no modulo
interno do Sistema de Candidaturas (CAND);
CONSIDERANDO a fulcra! importancia do monitoramento das anota<;oes no
Sistema CAND para a realiza<;ao das demais etapas do processo eleitoral,

RESOLVE
Art. 1o Compete
interno

a

oceder

a

anotarao, no m6dlJ18
y

I

s decisoes monocr6ticas e id

,!

(Fl. 2, Resoluc;ao n° 2160, de 09 de julho de 2018)

§ 1o A anota<;ao a que se refere este artigo sera realizada no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contado da publica<;ao da decisao monocr6tica ou do
ac6rdoo.

§ 2° A anota<;oo, no Sistema CAND, do recurso contra a decisoo monocr6tica
ou contra o ac6rdoo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dever6 ser realizada
no mesmo dia de sua interposi<;oo.

§ 3° 0 lan<;amento das informa<;oes a que se refere este artigo ficar6 a cargo
dos servidores lotados na Secretaria Judici6ria, indicados pelo respectivo Secret6rio,
cabendo

a

Secretaria de Tecnologia da lnforma<;oo prestar o suporte tecnico

necess6rio.
Art. 2° As decisoes proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral nos recursos
interpostos nos processos de registro de candidatura serao anotadas no Sistema CAND
pela Secretaria Judici6ria, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
recebimento de comunica<;oo oficial, do retorno eletronico dos autos ou de
apresenta<;oo da certidoo de julgamento pelo interessado.
Par6grafo unico. Para fins deste artigo, a Secretaria Judici6ria dever6
acompanhar o andamento processual por intermedio do Sistema Push, a partir do
encaminhamento eletronico dos autos ao TSE.
Art. 3° Os casos omissos serao apreciados pela Presid€mcia desta Corte .
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o Tribunqt Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiab6,

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

(Fl. 3, Resoluc;ao no 2160, de 09 de julho de 2018)

JA

ANTONIO

Juiz-Membro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600235-73.2018.6.11.0000

RELATORIO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Egregio Plenario,

Trata-se de processo judicial eletronico - classe PA, mediante o qual tramita proposta da
Secretaria Judiciaria com vistas a regulamentagao, no ambito deste Regional, do procedimento de anotagoes
das decisoes relativas aos processes de registro de candidatura no modulo interne do Sistema de
Candidaturas (CAND).
Submetida

a analise, a minuta de Resolugao sofreu alteragoes a fim de contemplar todos os

apontamentos realizados pela Assessoria Jurfdica.

E o sucinto relat6rio .
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600235-73.2018.6.11.0000

VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Eminentes Pares,

Como ja destacado, a presente proposta tern por escopo regulamentar, no ambito deste
Tribunal, o procedimento de anotac;oes das decisoes relativas aos processes de registro de candidatura no
sistema CAND.
A minuta de Resoluc;ao que ora submeto a apreciac;ao plenaria visa dar competencia

a

Secretaria Judiciaria deste Tribunal para proceder a anotac;oes no m6dulo interno do Sistema CAND,
estabelecendo prazos para que tais registros sejam efetuados com a devida celeridade.
lsso posto, reconhecendo a importancia da regulamentac;ao do aludido procedimento, VOTO
pela aprovac;ao da minuta de Resoluc;ao anexa.

E como voto.
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