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DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portaria

Expediente no dia da Diplomação

PORTARIA Nº 639 TSE
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VIII do art. 116 do Regulamento
Interno, RESOLVE
comunicar que o expediente da Secretaria do Tribunal e o
atendimento ao público externo no dia 17 de dezembro de 2010, dia
da Diplomação da Presidente e do Vice-Presidente da República, será
das 8h às 14h.
Brasília, 13 de dezembro de 2010.
Patrícia Maria Landi da Silva Bastos
CORREGEDORIA ELEITORAL
Atos do Corregedor
Provimentos

PROVIMENTO Nº 8/2010-CGE

Estabelece cronograma de processamento de relações
especiais do mês de dezembro de 2010, em observância ao
disposto
no
§
2º
do
art. 19 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e IX do art. 2º da Res.-TSE nº 7.651, de 24 de
agosto de 1965, e pelos arts. 20 e 30 da Res.-TSE nº 23.117, de 20 de agosto de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o anexo cronograma de processamento de relações especiais, admitidas com
fundamento
no
§
2º
do
art.
19
da
Lei
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, na forma prevista pelo art. 20 da
Res.-TSE nº 23.117, de 2009.
Art. 2º Aplicar-se-á, no que couber, à entrega das relações de que cuida o art. 1º a disciplina contida no
Provimento nº 2/2010-CGE.
Parágrafo único. No processamento das relações submetidas via Filiaweb, serão desconsideradas as
filiações com data posterior a 14 de outubro de 2010, data limite para a entrega ordinária do semestre
em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos respectivos órgãos de direção partidária
para oportuna comunicação à Justiça Eleitoral.
Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

