PUBLICADO
DJE-MT n°s2flf3_, IJ tff±j.22JJ_, 6- JO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2162

Dispoe sobre os atos preparat6rios para as Elei<;oes 2018,
no ambito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribui<;oes que
lhe sao conferidas pelo art. 18, IX, do Regimento lnterno;
Considerando a Resolu<;oo TSE n° 23.554, de 18 de dezembro de 2017, que
dispoe sobre os atos preparat6rios para as Elei<;oes 2018;
Considerando a necessidade de suplementar alguns dos atos preparat6rios
previstos no normative acima referido, de modo a ajust6-los as especificidades desta
Justi<;a Eleitoral Mato-Grossense, e de estabelecer providencias outras que visam ao
exito dos trabalhos eleitorais;

RESOLVE aprovar as seguintes disposi<;oes:

DA AGREGA<;AO DE SE<;OES
Art. 1o As se<;oes eleitorais poderao ser agregadas visando a racionaliza<;oo
dos trabalhos eleitorais, respeitando-se o limite de 450 (quatrocentos e cinquenta)
eleitores por se<;oo, desde que noo importe qualquer prejufzo a vota<;oo.

§ 1o Nos municfpios em que j6 tenha ocorrido a implanta<;oo da sistematica
de identifica<;oo do eleitorado com coleta de dodos biometrica as se<;oes pod
agregadas, respeitando-se o limite de 400 (quatroce

com
fundamentada pela Zona Eleitoral interessad .

(Fl. 2, Resolu<;ao n° 2162, de 09 de julho de 2018)

Art. 2° Apos o encerramento do processamento do cadastro eleitoral, previsto
para ocorrer no dia 05 de julho de 2018, a Coordenadoria de Sistemas Eleitorais/STI
apresentar6 aos Jufzes Eleitorais proposta de agregac;:ao de sec;:oes.
Art. 3° Os Jufzes Eleitorais determinarao o lanc;:amento das agregac;:oes que
julgarem oportunas no Sistema ELO, a serem efetivadas no perfodo de 23 de julho a 29
de agosto de 2018, em modulo disponibilizado pelo TSE para tal finalidade, de acordo
com orientac;:ao da Coordenadoria de Sistemas Eleitorais/STI.

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS E DE JUSTIFICATIVAS
Art. 4° As mesas receptoras de votos serao constitufdas por um presidente, um
primeiro e um segundo mes6rios e um secret6rio, convocados e nomeados pelo Juiz
Eleitoral ate 8 de agosto de 2018, nos termos do § 1°, art. 16° da Resoluc;:ao TSE n°
23.554/2017.
Art. 5° As justificativas dos eleitores que se encontrarem fora do seu domicflio
eleitoral no dia da eleic;:ao deverao ser recebidas em qualquer Sec;:ao Eleitoral e, a
criteria dos Jufzes Eleitorais, tambem por Mesas Receptoras de Justificativas, aos quais
caber6 definir a sua localizac;:ao.

§ 1o A instalac;:ao de Mesas Receptoras de Justificativas com urn as eletronicas
ficar6 condicionada

a disponibilidade desses equipamentos.

§ 2° As Mesas Receptoras de Justificativas serao compostas porum presidente
e um mes6rio, convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral, na forma da lei.
Art. 6° Todos os procedimentos referentes

a

nomeac;:ao e convocac;:ao de

mes6rios e demais colaboradores deverao ser efetivados no Sistema ELO - Modulo
Convocac;:ao.

§ 1o lmediatamente apos as eleic;:o

§ 2° 0 registro do codigo ASE 175, rea 1vo

a

justificativa de

trabalhos eleitorais, dever6 ser efetivado imediatamente
requerimento pelo Juiz Eleitoral.

(Fl. 3, Resolu<;:ao no 2162, de 09 de julho de 2018)

DOS ADMINISTRADORES DE PREDIO
Art. JO Os Jufzes Eleitorais poderao designar cidadaos para exercer as func;:oes
de Administradores de Pn§dio, com as atribuic;:oes de receber e armazenar as urnas
eletr6nicas nos locais de votac;:ao, proceder

a abertura

e ao fechamento do local de

votac;:ao de acordo com os hor6rios definidos pelo Juiz Eleitoral, bem como 16
permanecer durante os trabalhos eleitorais para solucionar questoes afetas ao pn§dio,
visando garantir o bom andamento dos trabalhos eleitorais e do procedimento de
votac;:ao e a acessibilidade para o eleitor com defici€mcia ou com mobilidade
reduzida, inclusive no entorno do local do votac;:ao.
Art. 8° A escolha do Administrador de Predio dever6 recair em cidadao de
reconhecida idoneidade e ilibada conduta, que nao incorra nos vedac;:oes previstas no
art. 18, I, II, Ill e V do Resoluc;:ao TSE n° 23.554/2017, dando-se preferencia aos
funcion6rios/servidores do proprio local onde serao instaladas as Sec;:oes Eleitorais.
Art. 9° No vespera do eleic;:ao, ou em outra data definida pelo Juiz Eleitoral, as
urnas eletr6nicas poderao ser entregues ao Administrador de Predio, que se
responsabilizar6, a partir desse momento, pela integridade, seguranc;:a e distribuic;:ao
desses equipamentos aos

Presidentes das Mesas

Receptoras

de Votos

e

de

Justificativas.
Par6grafo unico.

Havendo necessidade e, sendo solicitado, poder6 o

Administrador de Predio auxiliar os mes6rios no montagem do Sec;:ao Eleitoral e no
instalac:;:ao do urna eletr6nica.
Art. 10. Encerrada a votac;:ao, efetuada a apurac;:ao pel a Sec;:ao Eleitoral e
retiradas as mfdias de gravac:;:ao de resultados, a urna eletr6nica poder6 ser entregue
ao Administrador de Predio pelo Presidente do Mesa, ao qual caber6 a devoluc;:ao dos
equipamentos

a pessoa ou empresa autorizada pelo Juiz Eleitoral.

Art. 11. No hip6tese de a votac;:ao ocorrer por cedulas ou, se ao final do
votac;:ao a urna eletr6nica nao gerar a mfdia de gravac;:ao de resultado corretame~
nao emitir o respectivo boletim de urna ou
qualquer que seja o motivo, o Presidente d

iti-lo

forma imprecisa ou

ne6'rvel~
I

Mesa dever6 entregar a urna eletronic

e

(Fl. 4, Resolu<;:ao no 2162, de 09 de julho de 20 18)

Art. 12. Aplica-se ao Administrador de Pn§dio o disposto no art. 98, da Lei 9 .504,
30 de setembro de 1997.

DO APOIO AS ATIVIDADES COM URNAS ELETRONICAS
Art. 13. Os jufzes eleitorais poderao convocar, para apoio logfstico, cidadaos
que realizarao tarefas de auxflio aos trabalhos com urnas eletr6nicas - testes de
funcionamento das urnas, carga e lacre, conferencia visual e suporte durante a
vota<;:ao e apura<;:ao, bem como outras atribui<;:oes a criterio do Juiz Eleitoral.
§ 1o Os quantitativos dos colaboradores de apoio logfstico serao definidos pela
Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, ap6s o ultimo prazo de processamento de DEPARA, para cada zona eleitoral, em fun<;:oo da quantidade de se<;:oes e municfpiostermo.
§ 2° 0 ato referido no caput dever6 observar, tambem, os artigos 17, 18, 19,
20, 21 e 22 da Resolu<;:oo TSE no 23.554/2017.

DA NOMEA<:;AO E INSTALA<:;AO DAS JUNTAS ELEITORAIS
Art. 14. Nos locais de diffcil acesso os Jufzes Eleitorais poderao nomear os
componentes das Mesas Receptoras de Votos para atuarem como escrutinadores das
Juntas Eleitorais, conforme estabelece o art. 167, §3° da Resolu<;:oo TSE n° 23.554/2017, e
observado tambem o disposto no art. 168 do mesmo normativo.
Par6grafo unico. Os Jufzes Eleitorais deverao informar ao Tribunal Regional
Eleitoral a nomea<;:oo de mes6rios para atuarem cumulativamente nas fun<;:oes de
escrutinadores, ate o dia 7 de setembro de 2018, conforme art. 167, § 1° da Resolu<;:oo
TSE n° 23.554/2017.
Art. 15. No local de apura<;:ao em que forem organizadas mais de uma Junta
na forma do art. 170 da Resolu<;:oo TSE no 23.554/2017, a acomoda<;:oo delas dever'
garantir a distin<;:oo dos trabalhos de cada uma.

DA GERA<:;AO DE MfDIAS E C
Art.

CRE DAS URNAS

(Fl. 5, Resoluc;:ao no 2162, de 09 de julho de 2018)

urnas eletronicas de votac;:ao, de contingencia e das mesas receptoras de justificativas,
previstas no artigo 80 da Resoluc;:ao TSE no 23.554/2017, ser6 efetuada pelos respectivos
cartorios eleitorais, de acordo com as orientac;:oes da Coordenadoria de Sistemas
Eleitorais/STI deste Tribunal.
Art. 17. Os procedimentos de cargo e lacre das urnas eletronicas destinadas

a

recepc;:ao dos votos e justificativas, de cargo e lacre das urnas de contingencia, bern
como o lacre dos cartoes de memoria de contingencia e das urnas de lona serao
realizados

pelos servidores dos cartorios eleitorais, com

o apoio dos tecnicos

eventualmente destacados pelo TRE e das pessoas convocadas para esse fim, sob a
supervisao do Juiz Eleitoral, observadas as providencias previstas no art. 84 da
Resoluc;:ao TSE n° 23.554/2017.
Par6grafo unico. Os procedimentos de cargo e lacre das urnas eletronicas
serao realizados conforme calend6rio a ser definido pela Coordenadoria de Sistemas
Eleitorais deste Tribunal, oportunidade em que deverao ser utilizados os formul6rios de
controle de cargo e lacre das urnas, que serao disponibilizados pela aludida
Coordenadoria.
Art. 18. Sempre que possfvel, as cerimonias de gerac;:ao das mfdias e de cargo
e lacre das urnas eletronicas deverao ser realizadas na mesma data e local, em ato
continuo.
Par6grafo unico. Na impossibilidade do realizac;:ao das duos cerimonias na
mesma data e local, deverao ser adotados os procedimentos previstos no art. 80, § 5°,
da Resoluc;:ao TSE no 23.554/2017, acondicionando-se os cartoes de memoria de cargo
em envelopes lacrados, separados por municipio.
Art. 19. 0 Juiz Eleitoral poder6 convocar nova cerimonia de cargo e lacre de
urnas eletronicas objetivando preparar as urnas que apresentarem problemas n
primeira cerimonia e nao puderem ser consertadas a tempo ou que apresentar m
problemas durante a conferencia visual, conforme disposto no art. 90 da Resoluc;:a,TSE
n° 23.554/2017.
Art. 20.

(Fl. 6, Resoluc;:ao no 2162, de 09 de julho de 2018)

de mensagem eletronica a ser encaminhada para o enderec;o cse@tre-mt.jus.br, para
acompanhamento.

DA CONFERENCIA VISUAL DAS URNAS ELETRONICAS
Art. 21. 0 Juiz Eleitoral indicar6 servidores do cart6rio eleitoral e tecnicos para
realizarem a conferencia visual dos dodos das urnas eletronicas, oportunidade em que
dever6 ser utilizado o relat6rio fornecido pela Coordenadoria de Sistemas Eleitorais/STI.
verificadas as seguintes informac;oes na tela da urna:
I- municipio, zona, sec;ao, sec;oes agregadas;
II- data e hora atuais (hor6rio oficial de Mato Grosso);
Ill- resumo da tabela de correspondencia.

§ 1o As urn as eletronicas dos municipios que nao sao sede de Zona Eleitoral
deverao ser conferidas, preferencialmente, no local de armazenamento do proprio
municipio onde serao utilizadas para votac;ao, proporcionando a verificac;ao do
perfeito funcionamento ap6s o transporte.

§ 2° As urnas eletronicas que apresentarem defeito na conferencia visual
deverao ser substitufdas por outras urnas eletronicas, que deverao ser preparadas e
lacradas em cerimonia, atendidas as mesmas disposic;oes contidas nesta resoluc;ao.

§ 3° Todas as ocorrencias identificadas na conferencia visual serao registradas
no relat6rio mencionado no caput, que dever6 ser enviado a Coordenadoria de
Sistemas Eleitorais/STI por mensagem eletronica para o enderec;o cse@tre-mt.jus.br,
para acompanhamento das atividades e orientac;ao quanto as melhores provide
a serem adotadas.

DOS PROCEDIMENTOS DE CONTINGENCIA
Art. 22. Durante o perfodo de votac;ao, os tecnicos
Eleitoral preencherao o formul6rio de c
disponibilizado pel a Secretaria de Tecn
suporte quanto ao funcionamento das

j/(

(Fl. 7, Resoluc;::ao n° 2162, de 09 de julho de 2018)

§ 1o No dia da eleic;:oo, o Juiz Eleitoral determinar6 que sejam enviados a
Secretaria de Tecnologia da lnformac;:ao, as 9, 12 e 16 horas, por meio do sistema
proprio, os relatorios parciais das ocorrencias registradas com as urnas eletronicas,
informando

principalmente

as

substituic;:oes

efetuadas

ate

o

momenta

da

comunicac;:ao, nos termos do artigo 123, da Resoluc;:ao TSE no 23.554/2017.

§ 2° No dia seguinte ao da votac;:ao, o Juiz Eleitoral determinar6 que sejam
enviados a Secretaria de Tecnologia da lnformac;:ao, por meio do sistema proprio, os
relatorios completos dos defeitos apresentados nos urnas eletronicas durante toda a
votac;:ao, informando ainda todas as substituic;:oes efetuadas, as sec;:oes que passaram
para a votac;:ao por cedulas e os respectivos motivos.
Art. 23. Na hipotese de falha na urna, em qualquer momenta da votac;:ao, o
Presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas, a vista dos fiscais presentes,
dever6 desligar e religar a urna, digitando o codigo de reinfcio da votac;:ao.

§ 1o Persistindo a falha, o Presidente da Mesa Receptora de Votos solicitar6 a
presenc;:a de equipe designada pelo Juiz Eleitoral, a qual incumbir6 de adotar um ou
mais dos procedimentos abaixo para a soluc;:ao do problema:
I - reposicionar o cartao de memoria de votac;:ao;
II - utilizar uma urna de contingencia, remetendo a urna com defeito ao local
designado pela Justic;:a Eleitoral;
Ill - utilizar o cartao de memoria de contingencia na urna de votac;:ao,
acondicionando o cartao de memoria de votac;:ao danificado em envelope especffico
e remetendo-o ao local designado pela Justic;:a Eleitoral.

§ 2° Coso os procedimentos tecnicos previstos no "caput" e no par6grafo
primeiro nao obtenham sucesso, o Juiz Eleitoral dever6 comunicar o ocorrid
imediatamente a equipe de suporte do Secretaria de Tecnologia do lnformac;:aola es
de determinar a votac;:ao por cedulas.

(Fl. 8. Resolu<;:ao no 2162, de 09 de julho de 2018)

do dia do elei<;ao. Ap6s esse horario, qualquer altera<;ao a esse respeito sera realizada
somente depois de conclufda a totaliza<;oo do elei<;ao.
Art. 25. Ate as 16h do dia do elei<;oo, os Jufzes Eleitorais deverao comunicar ao
Tribunal Regional Eleitoral, por meio do endere<;o cse@tre-mt.jus.br, a oficializa<;oo do
sistema de gerenciamento do totaliza<;oo, assim como a emissao do relat6rio Zeresima
desse sistema e do sistema transportador em todos os locais onde forem utilizados.
Art. 26. No apura<;oo dos resultados, os procedimentos de recupera<;oo de
dodos (RED) e do sistema de apura<;oo (SA) deverao ser priorizados e realizados
concomitantemente ao recebimento e totaliza<;oo dos resultados das se<;oes.
Paragrafo unico. Verificada a necessidade de utiliza<;oo do sistema de
apura<;oo (SA), a Junta Eleitoral devera comunicar essa circunstoncia imediatamente a
equipe de suporte da Secretaria de Tecnologia de lnforma<;oo antes de iniciar o
procedimento.
Art. 27. A partir do infcio do recebimento dos resultados das se<;6es, a Junta
Eleitoral devera efetuar a verifica<;oo de possfveis ocorrencias de boletins de urna com
pendencia ou rejeitados, quando devera contatar o suporte do Secretaria de
Tecnologia de lnforma<;oo imediatamente.
Art. 28. Os Jufzes Eleitorais poderao definir locais onde havera a transmissao e a
recupera<;oo de dodos de vota<;oo, bem como a reimpressao dos boletins de urna,
condicionada a analise do viabilidade tecnica pela Secretaria do Tecnologia da
lnforma<;oo.

essoes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuia
es de julho de El6is mil e dezoito.

~

i

J

Desembargador PEDRO SAKAMOTO .
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
I

(Fl. 9, Resoluc;:ao no 2162, de 09 de julho de 2018)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

INSTRUC,::AO No 0600231-36.2018.6.11.0000

RELATORIO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Egregio Plenario,

Trata-se de processo judicial eletronico - classe PA, mediante o qual tramita proposta da
Coordenadoria de Sistema Eleitorais no intuito de regulamentar, no ambito deste Tribunal, a Resolu<;ao TSE
n° 23.554/2017, que dispoe sobre os atos preparat6rios para as Elei«;:oes 2018.

E o sucinto relat6rio .

•
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VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Eminentes Pares,

Como ja destacado, a presente proposta tern por escopo regulamentar, no ambito deste
Tribunal, a Resolu~ao TSE n° 23.554/2017, que dispoe sobre os atos preparat6rios para as Elei~oes 2018,
observando-se as peculiaridades locais, razao pela qual, proponho a

aprova~ao

da minuta de

Resolu~ao

anexa.

E como voto .

•
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