TRICUNAL SUPERIOR ELEJTORAL

REs0L.u9Ao TSE N. 23.616 DE 17 DE ABRIL DE 2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600284-52.20206.00.0000 CLASSE 1298
BRASILIA .DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Rosa Weber
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral.

Altera a Resoluçäo TSE n° 23.615, do 19 de.
marco de 2020, que estabelece, no âmbito
da Justiça Eleitoral, regime de Plantão
Extraordinrio, pare uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, corn
o objetivo de prevenir o contagio pelo Novo
Comnavirus (COVID 19), e garantiro acesso
ájustica neste perIodo :emergencial.

0 TRIBUNAL SUPERIOR ;ELE1TORAL1 no uso. de suas atribuiçOes
legais,

RESOLVE:

Art. 10 A Resolucao TSE n° 23.615, de 19 de marco de 2020, fica
acrescida dos arligos 30-A e 30-B, corn a seguinte redaçao:
"Art. 30-A No periodo de vigéncia desta Resoluçao, as opyaçOes do
Cadastro Nacional de Eleitores ficarn Iirnitadas .aos asqdé.:

I - alistamento;
II - transferencia;
......:.'

Ill - revisão corn rnudanca de Zona Eleitoral, em caso de justificada
necessidade de facilitação da mob Ilidade do eleitor;
IV revisão para alteraçao de dados indispensâveis para a expedicao
de documentos ou exercIcio de direitos; e
V - revisão para regularização de inscricao cancelada.
§ 10 Para a execucao dos servicos a que se refere o caput deste artigo,
o Cadastro Nacional de Eleitores permitirá a opcao de processarnento
do Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE sem a coleta de
dados biométricos.
§ 20 A firn de agilizar a execucao dos servicos a que se refere o caput
deste artigo, os Tribunais Regionais Eleitorais poderao orientar os
eleitores a preencher previamente os dados necessários a operaçâo do
Cadastro Nacional de Eleitores par meio da utilizacäo do Préatendmento Eleitoral - TItulo Net ou de outra ferramenta desenvolvida
para a mesma finalidade.
§ 3° Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais regulamentar 0
atendimento ao eleitor e demais trabaihos ifladiáveis a preparacao das
eleicoes, priorizando a saUde dos servidores e dos demais cidadãos.
§ 40 A exigencia de comparecimento presencial do eleitor ao respectivo
Cartôrio Eleitoral, inclusive para os efeitos do art. 30 da Resolucao TSE
no 23.088/2009, poderá ser postergada para após o perlodo de
vigência desta .Resoluçao, caso em que observará o prazo limite que
vier a ser definido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 5° Na hipotese do § 40 deste artigo, os Tribunais Regionais Eleitorais
orientarão os eleitores sobre a necessidade de posterior
comparecimento presencial.
§ 60 0 não comparecimento presencial do eleitor ao respectivo Cartório
Eleitoral ate a prazo lirnite que vier a ser definido pela Presidéncia do
Tribunal Superior Eleitoral importará no indeferimento do respectivo
requerimento e na revogação dos atos que forem praticados corn a
finalidade de atendê-lo.
§ 7° 0 comparecimento presencial a que se refere. o § 40 deste artigo
poderá ser dispensado quando a sotuçao tecnológica adotada pelo
Tribunal Regional Eleitoral assegurar a precisa identificação do
req uerente.
§ 80 Salvo se motivado pela necessidade de complernentacao de
.outros documentos, o comparecimento presencial a que se refere a §
41deste artigo será dispensado quando o Tribunal Regional Eleitoral
adotar o Pré-atendirnento Eleitoral - Titulo Net e ao requerimento for
anexada, em estilo selfie, fotografia do requerente exlbindo, ao lado de
sua face o documento oflcial de identificacao também aflexado ao
requerimento.
90
A execucão dos servicos a que se refere a caput deste artigo,
§
quando inviabilizadas as hipôteses dos §§ 71e 81deste artigo, näo
dispensa a comparecimento presencial do eleitor ao respectivo Cartório
Eleitoral.

§ 10. lndependentemente da data de sua efetivaçao, a data da
operaçao no Cadastro Nacion,plpe Eleilpres realizada nos terpos do §

" 1vL' r

20 deste artigo será, quando deferido o requerimento, a data de
apresentação deste por meio do sistema de pre-atendirnento, limitada a
6 de maio de 2020."
"Art. 30-B Ficam suspensos Os efeitos dos cancelamefltos de inscricOes
eleitorais decorrentes dos pro.cess.os de revisão de eleitorado a que se
refere o Provimento CGE no 112019 e suas atualizaçOes.
§ 10 0 caput deste artigo no se aplica aos processos de revisäo de
eleitorado real izados corn base no art. 71, § 40, do Cod igo Eleitoral.
§ 210 Os Tribunals Regionais Eleitorais deverão apresentar a
Corregedoria-Geral Eleitoral, no prazo 5 (cinco) dias contado' do
término da vigencia desta Resolucâo, a tista de municipios submetidos
a revisao de eleitorado a que se refere o § 10 deste artigo.
§ 30 A Corregedoria-Geral Eleitoral deverá consolidar, no prazo de 5
(cinco) dias contado do término do prazo estabelecido no § 20 deste
artigo, a lista de municIpios que seräo exciuldos da suspensão referida
no caput deste artigo, encaminhando-a para a Secretaria de Tecnologia
da lnfomiaçào do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 40 As inscriçöes reabilitadas para o voto em decorrência do disposto
no caput deste artigo voltaräo a figurar .como canceladas no cadastro
eleitoral quando da reabertura deste, apOs a realizacao das eleicOes
municipais de 2020"
Art. 20 Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicaçao.
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