Ano 2017, Número 238

Brasília, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

Página 50

Art. 2º Acrescentar o art. 23-A à Resolução-TSE nº 23.323, de 19 de agosto de 2010, com a seguinte redação:
Art. 23-A. As passagens aéreas serão emitidas com datas e horários compatíveis com a programação do serviço ou do evento
informada pelo proponente no momento da requisição, observado o § 2º do art. 22 da Resolução-TSE nº 23.441, de 24 de
março de 2015.
§ 1º Emitidas as passagens, a solicitação para alterar data ou horário da viagem será processada sem ônus para o beneficiário
nas hipóteses em que a programação do serviço for alterada por caso fortuito, por força maior ou por interesse da
Administração, justificados no pedido de alteração.
§ 2º Caso a solicitação para alterar data ou horário da viagem não se enquadre nas hipóteses mencionadas no § 1º, as despesas
adicionais decorrentes da remarcação da passagem deverão ser ressarcidas ao Tribunal pelo beneficiário.
§ 3º O beneficiário deverá ressarcir o Tribunal dos valores que deixarem de ser reembolsados em virtude do cancelamento da
viagem ou não comparecimento ao embarque (no-show), salvo comprovada ocorrência de caso fortuito, força maior ou
interesse da Administração.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 2017.
MINISTRO GILMAR MENDES PRESIDENTE E RELATOR
MINISTRO LUIZ FUX
MINISTRA ROSA WEBER
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO JORGE MUSSI
MINISTRO ADMAR GONZAGA
MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 405/2017

RESOLUÇÃO Nº 23.535
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060427104.2017.6.00.0000 CLASSE 26 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral
Ementa:
Altera a Resolução-TSE nº 23.117, de 20 de agosto de 2009, que dispõe sobre a filiação partidária e aprova sistemática
destinada ao encaminhamento de dados pelos partidos à Justiça Eleitoral.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º A Resolução-TSE nº 23.117, de 20 de agosto de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 6º O sistema de filiação partidária desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral
em módulo específico do Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários (SGIP) será utilizado em todo o território nacional,
para anotação das filiações partidárias a que se refere o art. 19 da Lei nº 9.096/95.
Art. 7º (...)
(...)
§ 5º Estabelecido internamente pelo partido que a entrega da relação de filiados de uma ou mais zonas eleitorais será feita por
órgão de direção diverso do municipal, o representante legal respectivo deverá requerer sua habilitação por meio do Filiaweb
perante a presidência dos tribunais regionais eleitorais, conforme a instância partidária, observadas as regras definidas nos
parágrafos deste artigo, hipótese na qual será cancelada a habilitação de todos os usuários de nível municipal ou zonal
correspondentes. (NR)
Art. 23. (...)
Parágrafo único. A Presidência do TSE comunicará às presidências dos tribunais regionais eleitorais a providência de que trata o
caput deste artigo, para idêntica medida em relação aos juízos eleitorais. (NR)
Art. 26. Caberá à Presidência do TSE o gerenciamento do Filiaweb, com o apoio da Secretaria Judiciária e da Secretaria de
Tecnologia da Informação/TSE. (NR)
Art. 29. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral e as presidências dos tribunais regionais eleitorais, com o apoio das
respectivas secretarias judiciárias, exercerão a supervisão, orientação e fiscalização direta do exato cumprimento das instruções
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contidas nesta resolução, sem prejuízo do exercício da fiscalização pela Corregedoria-Geral, conforme previsto na ResoluçãoTSE nº 7.651, de 24 de agosto de 1965. (NR)
Art. 30. A Presidência do TSE expedirá atos destinados a regulamentar esta resolução, para sua fiel execução.
Parágrafo único. Compete às secretarias judiciárias a gestão das atividades relacionadas ao bom funcionamento do Filiaweb,
propondo à Presidência a edição dos respectivos atos e, sempre que necessário, sugerindo a realização de modificações
destinadas à modernização dos serviços. (NR)
Art. 2º Ficam ratificados os provimentos já expedidos pelas corregedorias eleitorais com base nas competências modificadas
por esta resolução.
Art. 3º As secretarias judiciárias dos tribunais eleitorais apresentarão às respectivas presidências propostas de alteração das
regulamentações afetadas pelas alterações promovidas por esta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Parágrafo único. No período de vacatio legis, as áreas impactadas promoverão o repasse do conhecimento às novas unidades
responsáveis pelas atribuições previstas na Resolução-TSE nº 23.117, de 20 de agosto de 2009.
Brasília, 5 de dezembro de 2017.
MINISTRO GILMAR MENDES PRESIDENTE E RELATOR
MINISTRO LUIZ FUX
MINISTRA ROSA WEBER
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO JORGE MUSSI
MINISTRO ADMAR GONZAGA
MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 406/2017

RESOLUÇÃO Nº 23.536
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0604274-56.2017.6.00.0000 CLASSE 26 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral
Ementa:
Altera a Resolução-TSE 23.172, de 27 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Sistema de Composição de Acórdãos e
Resoluções no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 8.350, de 28 de
dezembro de 1991, RESOLVE:
Art. 1º A Resolução-TSE nº 23.172, de 27 de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º (...)
§ 1º As decisões de caráter jurisdicional, inclusive as que unicamente resolverem questões de ordem, administrativo e
contencioso-administrativo serão lavradas como acórdão. (NR)
§ 2º As decisões decorrentes do poder regulamentar do Tribunal, e nas hipóteses em que o Plenário assim o determinar, por
proposta do relator, serão lavradas como resolução. (NR)
Art. 3º Os acórdãos e as resoluções conterão: (NR)
Art. 4º (Revogado)
I - (Revogado)
II - (Revogado)
III - (Revogado)
IV - (Revogado)
V - (Revogado)
VI - (Revogado)
VII - (Revogado)
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