
JUSTigA ELEITORAL
14a ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Cangu9u, 12 de mar^o de 2019.Oficio n.° 02/2020

Ao Excelentissimo Senhor
ALEX SILVEIRA DA SILVA
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Subse^ao de Cangu9u-RS

ASSUNTO: PRORROGACAO DO PRAZO DO RFXADASTRAMENTO 
BIOMETRICO

Senhor Presidente,

Em resposta ao pedido constante do Of./02/20. envio, em anexo, copia 

da decisao do Excelentissimo Corregedor Regional Eleitoral.

Atenciosamente,

CHRISTIAN KARArM DA CONCEigAO, 
Juiz Eleitoral.

OAB
Ordem dos Advogados do Brasil

Subsegao Cangugu - RS
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Rh.
Louvavel a alilude tomada pela Subscvao de Cangu^u da Ordem dos Advogados do 

Brasil ao externar sua preocupacpao com o clcitorado daquela municipalidade, quo se encontra cm 

processo revisional. acerca das gravosas consequencias advindas da nao realizavao do 

recadastramento biometrico, requerendo a prorrogaipao do prazo do atendimento destinado a cste 

fim.
I'odavia, cm que pese a argumenta^ao expendida. nao e possivel a realizapao da 

extensao do periodo como requcr o rcterido Conselho dc Classo.

Os prazos definidos para a revisao do clcitorado com idcntificayao biometrica estao 

estabelecidos cm normativos do TSE, com prazos derradeiros. sendo que o Anexo I do Provimento 

n. 1 - CGE/2019 define as seguinles datas para conclusao do processo revisional cm todo o pais:

‘*1° dc abril de 2020

Prazo final para transmissao. pelas zonas eleitorais, dos formularios dc Requerimento 

dc Alistamento Eleitoral (RAH) recebidos.

7 dc abril de 2020

Prazo final para a prolayao da sentenya pelo juiz eleitoral.

15 de abril dc 2020 

Prazo final para recurso.

17 de abril de 2020

Prazo final para remessa dos autos a corregedoria regional eleitoral.

27 dc abril de 2020

Data limitc para homologayao dos procedimentos de revisao de clcitorado pelos 

tribunals regionais eleitorais. /

30 de abril de 2020 y

lJltimo dia para atualizayao dos codigos de ASE 469 no cadastro eleitoraf'.// A

Desta forma, como se pode observar, nao pode cste Regional invadir seara dc 

competencia do Tribunal Superior Eleitoral. estendendo o prazo da revisao biometrica atelmaio 

dcsle ano. \
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Contudo. sensivd a dcinanda apresentada e tendo em vista soIicita<?ao do magistrado da 

014a Zona Elcitoral dc Canguyu, foi deferido o prazo para atendimento diferido dos eleitores ate o 

dia 25/03/2020. inclusive, de tal sorte que todos aqueles que comparecerem ao cartorio ale o final 

do expediente na data de hoje receberao lichas para atendimento, cujo agendamento esta sendo 

realizado ate a data acima referida. conforme a necessidade.A
De todo o exposto, indefiro o pedido de proijrOgayao do prazo para a realizayao da 

biometria nos termos como requerido pelo orgao pctieionanlte.

Comunique-se.

Em 11.03.2020.

Des. Andre Luiz Planclla Vil

Corregedor Regional ITeitoriil.

'inho.


