PUBLICADO
DJE-MT n°~, J4 l~i!2.!.£, 1-.6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MAYO GROSSO
RESOLUCAO N° 2128

Autoriza e expede instruc;:oes para a realizac;:ao
de revisoes de eleitorado de offcio, com vistas a
atualizac;:ao do cadastro eleitoral, mediante a
incorporac;:ao de dodos biometricos em
2018/2019.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no usa das
atribuic;:oes que lhe sao conferidas pelo art. 18, IX, Resoluc;:ao TRE-MT n° 1.152,
de 7 de agosto de 2012 (Regimento lnterno),
CONSIDERANDO o que determina o art. 30, inc. XVI, Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965 (C6digo Eleitoral);
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 76 da Resoluc;:ao TSE n° 21.538,
de 14 de outubro de 2003, em consonancia com as diretrizes estabelecidas
na Resoluc;:ao TSE n° 23.440, de 19 de marc;: a de 2015, na Resoluc;:ao TSE n°
23.335, de 22 de fevereiro de 2011, e nos arts. 8° e 9° da Resoluc;:ao TRE-MT n°
1565/2014 e alterac;:oes posteriores;
CONSIDERANDO a necessidade de realizac;:ao de revisoes de eleitorado
de offcio, com vistas

a

atualizac;:ao do cadastro eleitoral mediante a

incorporac;:ao de dodos biometricos de todos os eleitores mato-grossenses;
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo n° 1-43.2018.6.11.0000 Classe RVE (Protocolo no 7.914/2018),

RESOLVE
DISPOSICAO INICIAL
Art. 1° Autorizar a realizac;:ao de revisoes de eleitorado de offcio, com

vistas

a

atualizac;:ao do cadastro eleitoral, mediante a incorporac;:ao de

ados biometricos, nos munidpios constonles

d~~exo I.

~1'

(Fl. 2 Resolu<;ao no 2128, de 11/05/2018)

§ 1o As revisoes do eleitorado terao infcio em 3 de dezembro de 2018 e
serao encerradas ate 29 de marc;o de 2019.

§ 2° Alem das disposic;oes contidas neste normativo, devera ser
observada a legislac;ao de regencia sobre a materia.

DOS ELEITORES SUJEITOS

AREVISAO DO ELEITORADO

Art. 2° A revisao de eleitorado, com vistas

a atualizac;ao

do cadastro

eleitoral, mediante a incorporac;ao de dodos biometricos, sera obrigat6ria a
todos os eleitores em situac;ao regular ou liberada, inscritos ate 30 de
novembro de 2018 nos municfpios relacionados no Anexo I desta Resoluc;ao.

§ 1o Os eleitores inscritos ou movimentados para os municfpios
relacionados no Anexo I, ja submetidos
dispensados do comparecimento

a

a identificac;ao

biometrica, estao

revisao de eleitorado, desde que

atendidos os requisitos de qualidade dos dodos biometricos.

§ 2° Os eleitores privados de direitos politicos somente estarao sujeitos

a

atualizac;ao dos dodos cadastrais ap6s comprovada a cessac;ao do
impedimenta e regularizada a situac;ao do inscric;ao.

DAS COMPETENCIAS

Art. 3° A revisao do eleitorado com vistas

a atualizac;ao

do cadastro

eleitoral, mediante a incorporac;ao de dodos biometricos a ser realizada nos
municfpios que constam do Anexo I serao presididas pelos Jufzes das Zonas
Eleitorais a que pertencem, a quem competira:
I - Publicar o Edital previsto no art. 7° desta Resoluc;ao;
II - Estruturar o Cart6rio Eleitoral para realizar o atendimento de eleitores
com coleta de dodos biometricos;
Ill - Montor Posto(s) de Atendimento ao Eleitor temporario(s), se
necessaria para a realizac;ao do revisao no prazo previsto no art. 7°, § 1°,
deste normativo;

(Fl. 3 Resolu<;ao

no 2128, de 11 /05/20 18)

IV - Providenciar junto ao Tribunal Regional Eleitoral e as lnstitui<;6es
parceiras, o quantitativa de atendentes necessaria ao atendimento de
eleitores;

V - Definir estrategias de atendimento ao eleitor, providenciando os
meios necess6rios a sua execu<;ao.
Art. 4° Compete aos Jufzes Eleitorais:

I - Apreciar os Requerimentos de Alistamento de Eleitores (RAE's) que lhe
forem submetidos durante o procedimento de revisao;
II - Realizar as diligencias que se fizerem necess6rias a confirma<;ao do
domicflio ou vfnculo dos requerentes;
Ill - Fechar e transmitir os lotes de RAE's de sua competencia, observado
o disposto no art. 17 desta Resolu<;ao;
IV - Autuar e julgar o processo de revisao do eleitorado vinculado a sua
circunscri<;ao;
V - Adotar as demais providencias necess6rias para o bom andamento
dos trabalhos revisionais.
Art. 5° Compete ao Tribunal Regional Eleitoral:

I - Fornecer computadores e kit's biometricos em quantidade suficiente
para a realiza<;ao do revisao do eleitorado no prazo determinado pelo art.
7°, § 1°, desta Resolu<;ao;
II - Auxiliar os Cart6rios Eleitorais no designa<;ao de atendentes para o
atendimento de eleitores;
Ill - Prestar suporte tecnico e administrativo;
IV - Auxiliar no divulga<;ao das revis6es do eleitorado;
V - Homologar os processos de revisao do eleitorado.

DOS AUTOS DO PROCESSO DE REVISAO DO ELEITORADO
Art. 6° 0

processo de revisao do eleitorado dever6 ser autuado

observando os parometros descritos no Anexo Ill desta Resolu<;ao.
Paragrafo unico. C6pia do presente Resolu<;ao dever6 ser juntada aos

autos de revisao do eleitorado co

o pe<;a vestibular.

(Fl. 4 Resoluc:;ao

no 2128, de 11 /05/2018)

DO EDITAL CONVOCATORIO
Art. 7° 0 Juiz Eleitoral competente faro publicar, com antecedencia

mfnima de 05

(cinco)

dias do infcio do processo revisional,

edital

convocando os eleitores a se apresentarem no(s) Posto(s) de Atendimento
ao Eleitor.
Paragrafo

unico.

Antes

do

publica<;ao

do

edital

e,

mediante

autoriza<;ao previa do Corregedor Regional Eleitoral, os Jufzes Eleitorais,
especialmente naqueles munidpios com menor numero de eleitores,
poderao estipular o encerramento antes do data prevista no § 1°, art. 1°,
desta Resolu<;ao.
Art.

so 0

Edital Convocat6rio devero conter necessariamente:

I - a ciencia aos eleitores de que:
a) estarao obrigados a comparecer, pessoalmente, ao(s) posto(s) de
revisao, a fim de confirmarem suas inscri<;oes ou pedidos de transferencia,
desde que requeridos dentro do prazo, sob pena de cancelamento do
inscri<;ao, sem prejufzo das san<;oes cabfveis, se constatada irregularidade;
b) deverao se apresentar munidos de documento de identidade e
comprovante de domidlio, e, se possufrem, do CPF e do tftulo eleitoral ou
documento comprobat6rio do condi<;ao de eleitor;
II - a data do infcio e do termino do revisao do eleitorado, observado o
disposto no art. 7°, § 1°, desta Resolu<;ao; e
Ill - o hororio de funcionamento do(s) Posto(s) de Atendimento ao
Eleitor, e seu(s) respectivo(s) endere<;o(s).
Art. 9° lncumbe ao Cart6rio Eleitoral providenciar a publica<;ao do Edital

Convocat6rio no Diorio do Justi<;a Eletronico (DJE), e, ainda:
I - Afixo-lo no otrio do Cart6rio Eleitoral, em reparti<;oes publicas e e
locais de acesso ao publico em geral, dele se fazendo ampla divulga<; o
pela imprensa (escrita, falada e televisiva, se houver, e por quaisquer o tros
meios de comunica<;ao, sem onus para a Justi<;a Eleitoral);

j

II - Encaminho-lo por offcio ao representante do Ministerio yubli
Eleitoral e dos Partidos Polfticqs com sede no municipio.
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DOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
Art. 10. O(s) Posto(s) de Atendimento ao Eleitor funcionara(ao) em

perfodo nao inferior a 6 (seis) horas e nos datos fixadas em edital, observado
o cronograma constante do art. 7°, § 1°, desta Resolu<;ao.

§ 1° 0 atendimento aos sabados, domingos e feriados dependera de
previa autoriza<;ao do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, consideradas
as restri<;oes de natureza or<;amentaria, financeira e a necessidade objetiva
dos servi<;os eleitorais.

§ 2° Para assegurar fluxo compatfvel com a estrutura disponibilizada, o
atendimento diario limitar-se-6 ao quantitative de senhas distribufdas,
ressalvado o disposto no art. 19, § 1°, desta Resolu<;ao.

DO ATENDIMENTO AOS ELEITORES
Art. 11. A Justi<;a Eleitoral, no memento do atualiza<;ao dos dodos de

que cuida esta Resolu<;ao, colhera fotografia (digitalizada) do eleitor e, por
meio do leitor 6ptico, as impressoes digitais dos dez dedos, ressalvada
impossibilidade ffsica, e assinatura digitalizada.
Paragrafo unico. Serao objeto de registro, no cadastre eleitoral alem dos

dodos referidos no caput, o numero e a origem do documento de
identifica<;ao

do

eleitor,

mediante

apresenta<;ao

do

respective

documenta<;ao comprobat6ria e, quando disponfvel, seu cadastre de
Pessoa Ffsica (CPF).
Art. 12. Serao utilizadas no Requerimento de Alistamento Eleitoral (R

em modelo disponfvel no Sistema ELO, as opera<;oes de alistamento, revi ao,
transferencia e segundo via, conforme o coso.

/

/

§ 1o Fica dispensada a impressao do Requerimento de
Eleitoral (RAE), exceto quando colocado em diligencia ou indeferido, b
como do espelho de consulta

00

cadastre eleitoral, no forma do

rt 1

D

ro \
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§ 2° Ainda que nao haja alterac;ao dos dodos do eleitor existentes no
cadastro no data do requerimento, sera utilizada a operac;ao de revisao,
salvo no hip6tese do§ 3° deste artigo.

§ 3° Sera utilizada a operac;ao de segundo via apenas para os eleitores
ja identificados biometricamente, desde que as impress6es digitais dos dez
dedos, a fotografia e a assinatura digitalizada satisfac;am os requisitos de
qualidade exigidos.

§ 4° Os eleitores que possuam dodos biometricos coletados que
requererem operac;oes de revisao, transferencia ou segundo via, estarao
desobrigados de efetuar uma nova coleta, desde que satisfeitos os requisitos
de qualidade exigidos.

§ 5° Para efeito do paragrafo anterior, os eleitores que forem habilitados
par c6digo para votar, serao notificados pelo presidente do mesa receptora
de votos para comparecimento ao Cart6rio Eleitoral, a tim de regularizar a
situac;ao de seus dodos cadastrais e biometricos.

§ 6° Comprovada, perante a Justic;a Eleitoral, a cessac;ao de causa de
restric;ao aos direitos politicos, no forma do art. 52 do Resoluc;ao TSE n° 21.538,
de 14 de outubro de 2003, e regularizada a respectiva inscric;ao que figurar
no cadastro eleitoral em situac;ao de suspensao, o Jufzo Eleitoral convocara
o interessado para comparecimento ao Cart6rio, visando

a

coleta de

fotografia, impressao digital dos dez dedos e assinatura digitalizada.
Art. 13. Os documentos a serem apresentados pelo eleitor durante a

revisao do eleitorado, com vistas

a

atualizac;ao do cadastro

mediante a incorporac;ao de dodos biometricos, sao os seguintes:
I - A via original de um dos seguintes documentos de comprovac;ao' do
identidade:
a) Carteira de ldentidade (RG);
b) Carteira de identificac;ao emitida pelos 6rgaos criados par lei f
controladores do exercfcio profissional (OAB, CREA, CRM, CRP, etc);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS);
d) Certidao de nascimento

(Fl. 7 Resolu<;ao
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e) Carteira Nacional de Habilita<;ao (CNH);
f) Passaporte;
g) lnstrumento publico do qual se infira, por direito, ter o requerente a
idade mfnima de 16 (dezesseis) anos, e do qual constem, tambem, os demais
elementos necessarios sua qualificO<;:ao.

a

II - Comprovante de domicflio eleitoral, observadas as disposic;oes
constantes no art. 65 do Resoluc;ao TSE n° 21.538/2003 e no Provimento
CRE/MT n° 19, de 19 de dezembro de 2012.
Ill - Certificado de quitac;ao do servic;o militar, para os eleitores do sexo
masculino.

§ 1o 0 cidadao que exibir o passaporte modelo novo (azul) dever6
apresentar,

conjuntamente,

outro

documento

oficial,

para

qualquer

operac;ao, haja vista ausencia de dodos sabre filiac;ao.

§ 2° No operac;ao de alistamento, a apresentac;ao do CNH, em virtude
do falta de informac;ao sabre a nacionalidade, demandar6 comprovac;ao
dessa condic;ao mediante apresentac;ao de outros documentos.

§ 3° A comprovac;ao de quitac;ao com o servi<;o militar dever6 ser
exigida nos operac;oes de alistamento de eleitores do sexo masculino a partir
de 1° de julho do ano em que completer 18 (dezoito) anos ate 31 de
dezembro do ano em que completer 45 (quarenta e cinco) anos.

§ 4°

E necessaria

a comprovac;ao do domicflio eleitoral nos operac;oes

de revisao, inclusive.
Art. 14. Os eleitores que estejam impedidos de obter quitac;ao eleitoral
em decorrencia de restri<;oes que nao afetem o exercfcio do voto sera
admitidos

a revisao

de eleitorado e estarao habilitados

Requerimento de Alistamento

Eleitoral

(RAE)

e

a

a formalizac;ao

tie

coleta

biometricos.

§ 1o Constituem, para os fins do disposto no caput, restric;oes

I

a quito<;

eleitoral nao impeditivas do exercfcio do voto:
I - lrregularidades no prestac;ao de cantos (c6digos de
motivo/forma 1 e 2 e 272, motivo/forma 2);

o
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II - Multas aplicadas por decisao definitive do Justi<;a Eleitoral e nao
remitidas (c6digo de ASE 264);
Ill - lnabilita<;ao para o exercfcio de fun<;ao publica (c6digo ASE 515).

§ 2° Excluem-se do previsao constante deste artigo as restri<;oes
decorrentes de ausencia de comparecimento as urnas (c6digo de ASE 094)
e do nao atendimento a convoca<;oes para auxiliar os trabalhos eleitorais
(c6digo de ASE 442), em rela<;ao as quais se impoe previa quita<;ao dos
debitos correspondentes ou dispense de recolhimento das multas, em razao
de insuficiencia econ6mica do eleitor.

§ 3° No hip6tese descrita no caput, o Sistema ELO possibilitar6 o
processamento do opera<;ao aqueles que a requererem, de forma a impedir
o cancelamento de sua inscri<;ao ao final dos trabalhos revisionais, vedando,
em razao do ausencia de quita<;ao com a Justi<;a Eleitoral (art. 26 do
Resolu<;ao TSE n° 21.538/2003), a inativa<;ao dos debitos registrados no
cadastro e a emissao do tftulo de eleitor.
Art. 15. Encerrado o perfodo de revisao e efetivado o cancelamento no

cadastro, fica autorizado o deferimento de novo alistamento quando o
eleitor com inscri<;ao cancelada automaticamente pelo sistema em
decorrencia de duplicidade ou pluralidade (c6digo ASE 027), por for<;a de
6bito (c6digo ASE 019), de ausencia as urnas nos tres ultimos pleitos (c6digo
ASE 035) ou do revisao de eleitorado (c6digo ASE 469), figurer em uma ou
mais das situa<;6es descritas no§ 1o do art. 14 desta Resolu<;ao.
Paragrafo unico. A autoriza<;ao prevista no caput exigir6:

I - A previa comprova<;ao de domicilio eleitoral pelo requerente;
II - 0 comando do c6digo ASE 450 (cancelamento- senten<;a ,~ae
autoridade judici6ria), com motivo/forma 4, para as inscri<;6es canceladas
em nome do eleitor; e
Ill - 0 comando do c6digo ASE correspondente a causa de restri<;ao '
quita<;ao eleitoral no hist6rico do nova inscri<;ao, aplicando-se a veda<;a
de emissao de tftulo de eleitor e, quando for o coso, a ressalva co 1d
parte final do § 3° do art. 14 desta Resolu<;- .

Yt'

(Fl. 9 Resoluc;oo
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Art. 16. Nao serao utilizados, para as revisoes de eleitorado de que

cuida esta Resoluc;ao, os cadernos previstos no art. 61 do Resoluc;ao TSE n°
21.538/2003, servindo as assinaturas digitalizadas ou apostas no formulario
RAE e no respective Protocolo de Entrega de Tftulo Eleitoral (PETE) como
comprovante de comparecimento do eleitor.
Art. 17. Os lotes de Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE)

deverao ser fechados diariamente e enviados, no maximo, ate o 5° (quinto)
dia util seguinte.

Paragrafo unico. Os dodos biometricos deverao ser transmitidos
diariamente.
Art. 18. 0 Chefe de Cart6rio e responsavel pela verificac;ao diaria dos

relat6rios de pendencies biometricas extrafdas do Sistema ELO.

Paragrafo unico. Detectada pendencia quanto
impressoes digitais e/ou

a assinatura,

a

fotografia,

as

o eleitor devera ser convocado para

nova coleta.
Art. 19. Os trabalhos revisionais encerrar-se-ao no data fixada no edital

de que trata o art. 7° desta Resoluc;ao.

§ 1° Existindo, no ocasiao do encerramento dos trabalhos, eleitores
aguardando atendimento, sera providenciada a distribuic;ao de senhas aos
presentes ou adotado outro mecanismo de controle, recolhendo-se,
necessariamente, os respectivos tftulos eleitorais para que sejam admitidos

a

revisao, a qual se processara observada a ordem numerica das senhas ou o
criteria previamente definido para o atendimento.

§ 2° A prorrogac;ao do prazo estabelecido no edital para a reali ac;ao
do revisao, se necessaria, devera ser requerida pelo Juiz Eleitoral,
fundamentado,

dirigido

a

Corregedoria

Regional

antecedencia mfnima de 5
perfodo estipulado no edital.

fi'

e,~ offc·

c m

~
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DOS PROCEDIMENTOS FINAlS DA REVISAO DO ELEITORADO
Art. 20. Exaurido o prazo estabelecido para o comparecimento do

eleitorado, o Cart6rio Eleitoral juntara aos autos, no prazo de 3 (tres) dias,
relat6rio de inscric;6es passfveis de cancelamento e relat6rio sintetico das
operac;6es de RAE realizadas, extrafdos do Sistema ELO.
Paragrafo unico. Conclufda a providencia descrita no caput, sera

imediatamente aberta vista dos autos ao Ministerio Publico Eleitoral pelo
prazo de 3 (tres) dias.
Art.

21.

0

Juiz Eleitoral

determinara,

ap6s

a

manifestac;ao do

representante do Ministerio Publico Eleitoral, o cancelamento das inscric;oes
pertencentes aos eleitores que nao compareceram a revisao do eleitorado.

§ 1o Nao serao canceladas, nos termos do disposto no caput, as
inscric;6es:
I - Que, no perfodo de abrangencia do revisao de eleitorado, tenham
sido submetidas a operac;oes de transferencia, regularmente deferidas e
processadas;
II - Que figurarem no cadastro com situac;ao de suspensao;
Ill - Atribufdas a eleitores descritos no§ 1o do art. 2° desta Resoluc;ao;
IV - Que tiverem registrado em seu hist6rico no cadastro eleitoral o
c6digo ASE 396, motivo/forma 4, alusivo a deficiencia que impossibilite ou
torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigac;oes eleitorais;

§ 2° 0 cancelamento das inscric;oes de que trata o caput somente sera

/J

efetivado no sistema ap6s a homologac;ao do revisao pelo 6rgao plenario

do Tribunal Regional Eleitoral de Malo Grosso.

§ 3° 0 Juiz Eleitoral adotara as medidas legais cabfveis quanto as .
inscric;oes consideradas irregulares, situac;6es de duplicidade ou pluralidad
I
(

e indfcios de ilfcito penal a exigir apurac;ao.
Art. 22. A sentenc;a de cancelamento devera ser prolatada

maximo de 10 (dez) dias contados
Ministerio Publico Eleitoral.

ata do

L
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§ 1o A senten<;a relacionar6, em seu bojo, todas as inscri<;oes que sen:lo
canceladas no Municipio.

§ 2° A publica<;ao do senten<;a se dora no Diorio do Justi<;a Eletronico
(DJE), no prazo de 24 horas.

§ 3° Do decisao do Juiz Eleitoral caber6 recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, sem efeito suspensivo, no prazo de 3 (tres) dias,
contados do publica<;ao do senten<;a no DJE, aplic6veis as disposi<;oes do
art. 257 do C6digo Eleitoral.

§ 4° 0 recurso poder6 ser interposto pelo Ministerio Publico Eleitoral, por
delegado de partido ou pelo proprio eleitor.

§ 5° 0 recurso especificar6 a inscri<;ao questionada, relatando fatos e
indicando provas, indfcios e circunstancias ensejadoras do altera<;ao
pretendida.

§ 6° Antes do remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, o Juiz Eleitoral exercer6 o jufzo de retrata<;ao, mantendo ou
reformando suas decisoes.

§ 7° Os recursos interpostos deverao ser remetidos, em autos apartados,

a Presidencia do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Art. 23. Ap6s o prazo recursal, havendo ou nao interposi<;ao de recurso,
o Juiz Eleitoral dever6 elaborar, no prazo de 3 (tres) dias, minucioso relat6rio,
juntando-o

aos

imediatamente

autos

do

processo

de

revisao

e

remetendo-os

a Corregedoria Regional Eleitoral.

Art. 24. Apreciado o relat6rio e ouvido o Procurador Regional Eleitoral o
prazo de 3(tres) dias, o Corregedor Regional Eleitoral:
I - lndicar6 as providencias a serem tomadas, se verificar a existena1a d
/
vfcios comprometedores do validade ou do efic6cia dos trabalhos;

II - Submet8-lo-6 6 apreciac;:Oo do 6rg0o plen6rio do Tribunal Regi

~~!~~~~~ e ~tender

00

pela regularida

dos

trabalho~~onais

~
sl
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Art. 25. Ap6s a aprecia<:;ao do 6rgao plen6rio, os autos serao
imediatamente encaminhados

a Corregedoria

Regional Eleitoral, que faro o

registro do data de homologa<:;ao do revisao do eleitorado no Sistema ELO.
Paragrafo (mico. Realizadas as anotac;6es descritas no caput, a

Corregedoria Regional Eleitoral comunicar6 imediatamente o Jufzo Eleitoral
de origem,

o

qual

providenciar6

que todas as inscric;6es eleitorais

canceladas sejam processadas no Sistema ELO, mediante o lanc;amento do
c6digo ASE 469.

DO ATENDIMENTO AOS ELEITORES APOS 0 PERJODO DE REVISAO DO
ELEITORADO
Art. 26. Os eleitores que procurarem os Cart6rios Eleitorais dos municfpios
submetidos a revis6es de eleitorado no perfodo compreendido entre o
termino do prazo para confirmac;ao do domicflio eleitoral e o efetivo
cancelamento

das

respectivas

inscric;6es

no

cadastre

deverao

ser

orientados a solicitor a formalizac;ao de Requerimento de Alistamento
Eleitoral (RAE), com operac;ao de revisao, instruindo o pedido com a
documentac;ao necessaria

a

sua apreciac;ao e ao deferimento do

respective operac;ao.

§ 1° 0 processamento dos requerimentos de que trata o caput deste
artigo sera suspenso pelo Sistema ELO, mediante a inclusao do operac;ao em
banco de erros, com a mensagem "OPERA<;AO NAO EFETUADA - REVISAO DE
ELEITORADO - PRAZO ULTRAPASSADO", ate que ocorra a atualizac;ao do
cancelamento no cadastre (c6digo ASE 469).

§ 2° Conclufdos os procedimentos para cancelamento das inscric;6es o
Cart6rio Eleitoral dever6 providenciar o fechamento do banco de eros e
submeter os documentos a novo processamento, a partir
operac;6es requeridas serao efetivadas no cadastre eleitoral.

(Fl. 13 Resolu<;ao

no 2128, de 11 /05/20 18)

de revisao de eleitorado e o efetivo cancelamento das inscric;oes no
cadastro, relativas aos Municfpios envolvidos, a fim de viabilizar a efetivac;ao
das medidas previstas no paragrafo anterior.

DOS RECURSOS HUMANOS
Art.

27.

As

atividades

relacionadas

com

a

formalizac;ao

do

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) ficarao sob a responsabilidade
dos servidores do ·quadro permanente do Justic;a Eleitoral, dos cedidos e dos
requisitados, ordinaria ou extraordinariamente.
Paragrafo unico. As equipes serao complementadas com outros

auxiliares supervisionados pelo Juiz Eleitoral e pelo Chefe de Cart6rio, para os
servic;os e as rotinas de apoio as atividades revisionais.
Art. 28. Poderao ser requisitados servidores alem do limite estabelecido

no art. 5° do Resoluc;ao TSE n° 23.484/2016, pelo prazo maximo e
improrrogavel de 6 (seis) meses, dispensada autorizac;ao especffica do
Tribunal Superior Eleitoral (art. 6° do Resoluc;ao TSE n° 23.484/2016).

DAS DISPOSICOES FINAlS
Art. 29. Eventuais defeitos ou a noo recep<;oo dos arquivos de

impressoes digitais, fotografia ou assinatura digitalizada no banco de dodos
do cadastro eleitoral nao impedirao o exercfcio do voto pelo eleitor, o qual
sera oportunamente convocado para a regularizac;ao das pendencias
verificadas,

sem

prejufzo

do

apurac;ao

de

responsabilidades

Corregedoria Regional Eleitoral.
Paragrafo unico. No hip6tese do caput, as folhas de votac;ao ~xibiro

I

1

I

no espac;o destinado a fotografia, a expressao "FOTO INDISPONfVEL".
Art. 30. Nos tftulos eleitorais expedidos em decorrencia do utiliza

sistematica

de

coleta

de

dodos

"IDENTIFICA<;::AO BIOMRRICA'~

biometricos

constar6

(fi

.,....

j

(Fl. 14 Resolu<;ao

no 2128, de 11 /05/20 18)

Art. 31. A fiscalizac;ao dos trabalhos ser6 realizada pelo Ministerio Publico

Eleitoral que oficiar perante o Jufzo Eleitoral, bem como pelos Partidos
Politicos com representac;ao no municipio.
Art.

32.

A

Corregedoria

Regional

Eleitoral

exercer6

supervisao,

orientac;ao e fiscalizac;ao direta do exato cumprimento das instruc;6es
pertinentes aos trabalhos de revisao de eleitorado.
Art. 33. A Secretaria de Tecnologia do lnformac;ao disponibilizar6

consulta que permitir6, no mfnimo:
I - Acompanhamento do numero de atendimentos par Posto(s) de
Atendimento ao Eleitor;
II - Acompanhamento do numero de atendimentos par Municipio;
Ill - Percentual de atendimentos biometricos em relac;ao ao total de
eleitorado do Municipio; e
IV - Lotes fechados e nao enviados;
Art. 34. A Assessoria de Comunicac;ao Social - ASCOM do Tribunal

Regional Eleitoral ficar6 respons6vel pela coordenac;ao das ac;6es de
divulgac;ao dos trabalhos de revisao do eleitorado de que cuida esta
Resoluc;ao.
Art.

35.

0

andamento

processual

seguir6

preferencialmente

o

organograma constante do Anexo II.
Art. 36. Esta Resoluc;ao entrar6 em vigor no data de sua publicac;ao.

Sola das Sess6es do Tribunal ReFnal Eleitaral de Mala Grosso, em
Cuiab6/MT, aos 11 dias do

es de maio de dais mile dezoito.

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor

(Fl. 15 Resolu<;ao n° 2128, de 11 /05/20 18)

Doutora VANES

PELEJA JUNIOR

Doutor LUfS APARECI ·

~

(Fl. 16 Resolu<;:ao no 2128, de 11 /05/2018)

ANEXO I

~6digo

Municipio

+0

,,,

91910 AGUABOA
89877 ALTA FLORESTA
90050 ALTO ARAGUAIA
89893 ARAPUTANGA
90255 ARENAPOLIS
90336 BARRA DO BUGRES
90352 BARRA DO GAR<;AS
90476 CACERES
90484 CAMPO NOVO DO PARECIS
91936 CANARANA
90522 CLAUDIA
89796 COLfDER
90697 DIAMANTINO
99058 GUARANT A DO NORTE
90832 GUIRATINGA
91774 MIRASSOL D'OESTE
91952 NOVA XAVANTINA
91812 PEDRA PRETA
98817 PEIXOTO DE AZEVEDO
91391 POXOREU
91995 SAO JOSE DO RIO CLARO
89931 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
90727 SAPEZAL
98930 SORRISO
91855 TANGARA DA SERRA
98973 VERA

(Fl. 17 Resoluc;ao no 2128, de 11 /05/2018)

ANEXO II
Edital Convocat6rio
15 dias do infcio da revisao1
lnfcio da Revisao
13 de dezembro de 20181
Encerramento da Revisao
late 29 de marco de 20191
Juntada des Relat6rios "Sintetico da Opera96es de
RAE Realizadas" e "lnscri96es Passiveis de
Cancelamento" (3 dias)

Vista ao Ministerio Publico
Eleitoral 13 dias1
Prolac;ao da Sentenc;a
110 dias1
Publicac;ao da Sentenc;a no
DJE 124 horas1
Termine do Prazo Recursal
13 dias1

Recurso

Elaborac;ao do Relat6rio Final
13dias1

Autuac;ao em Apartado

Corregedoria Regional Eleitoral

Presid{mcia

Procuradoria Regional Eleitoral
13dias1
Homologac;ao

Termine do Prazo Recursal

Lanc;amento no ELO

Baixo dos Autos ao Jufzo
Eleitoral
Efetivac;ao do Cancelamento

Arquivamento

Diligencias

(Fl. 18 Resolu<;ao no 2128, de 11/05/2018)

ANEXO Ill

Tipo de Parte

Parte

Observa~oes

lnteressado

zza Zona Eleitoral -

Digitar a zona eleitoral no
ormato: "ZZ 0 Zona
Eleitoral- Municipio/MT"

Municipio

Municipio*

Nome Municipio*

Digitar o municipio onde
havera revisao do
eleitorado

* Mun1cfp1o e zona ele1toral ut1hzados apenas como exemplo
00

Cia sse

Meio Processual

Ass unto

Ass unto

Pedido

PA - Processo Administrativo

Processo
Administrativo

Escolher a op<;ao no sistema

No janela "selecionar
assuntos processuais", no
"Revisao do
Eleitorado - Coleta campo "adicional", digitar:
"Revisao do Eleitoradode Dodos
Biometricos"
Coleta de Dodos
Biometricos"
Pedido de
Escolher a op<;ao no sistema
Provid€mcias
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NOTAS TAQU/GRAFICAS
PROCESSO N° 1-43/2018- RYE
RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RELA

TO RIO

DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator)
Cuida o presente expediente de proposta advinda do
Diretoria-Geral desta Coso, em que sugere a realiza<;ao de nova etapa de revisoes de
eleitorado com coleta de dodos biometricos, no perfodo de 5 de novembro de 2018 a
28 de fevereiro de 2019.
Ressaltou o 6rgao proponente que atualmente estamos em
processo de revisao biometrica do eleitorado apenas nos municfpios de Cuiab6 e
V6rzea Grande, com encerramento previsto para o dia 23.11.18, asseverando que, a
principia, teremos disponfveis 130 (cento e trinta) kits biometricos para utiliza<;ao dos
futuros processos de revisao no interior do Estado.
Ap6s estudos tecnicos, inclusive or<;ament6rios, propoe que
sejam realizadas revisoes biometricas em 26 (vinte e seis) municfpios/zonas eleitorais,
sem
grandes
extensoes
territoriais
ou
dificuldades
logfsticas,
a
saber:
TANGARA DA SERRA;
CACERES;
SORRISO;
BARRA DO GAR<;AS;
ALTA FLORESTA;
BARRA DO BUGRES;
COLfDER;
CAMPO NOVO DO PARECIS;
GUARANT A DO NORTE;
MIRASSOL D'OESTE;
PEIXOTO DE AZEVEDO;
AGUA BOA;
DIAMANTINO;
NOV A XA V ANTINA;
CANARANA;
SAPEZAL;
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS;
POXOREU;
PEDRA PRET A;
ALTO ARAGUAIA;
ARAPUT ANGA;
SAO JOSE DO RIO CLARO;
GUIRATINGA;
ARENAPOLIS;
CLAUDIA;
VERA.

~.........,,~
,-~.f
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Dos estudos apresentados, observa-se que em alguns
munidpios, que j6 estao atendendo ordinariamente o eleitor com coleta de dodos
biometricos, sao significativos os resultados ate o memento alcanc;:ados, como no coso
de Alto Araguaia, em que o percentual de biometria j6 alcanc;:ou mais de 60% do total
de eleitores.
Como forma de reduc;:ao de custos, sugere-se que tais kits
sejam distribufdos entre maio e outubro do corrente ano, durante o perfodo eleitoral,
aproveitando a logfstica de entrega de materiais e equipamentos que se dar6 em
virtude do pleito eleitoral que se avizinha.
Antes mesmo de chegarem-me conclusos os autos, os
servidores lotados nos Zonas Eleitorais do Estado dirigiram-se a Presidencia e
Corregedoria, no que nominaram de "Carta Aberta a Administrac;:ao", no Processo
Administrative Eletronico n. 1.568/2018.
Sustentam, em resumo, que planejar o infcio das atividades j6
no dia 5 de novembro, data demasiadamente proxima ao segundo turno das eleic;:6es
em 28 de outubro de 2018, resulta em diversos obst6culos alheios ao empenho dos
servidores diretamente envolvidos na ponta final da execuc;:ao do projeto, dentre eles
o fato de que em tal data (05/11) se d6 a chamada "reabertura do cadastre eleitoral
e reinfcio da emissao da certidao de quitac;:ao eleitoral" (Resoluc;:ao 23.555/TSE), e que
a experiencia nesta Justic;:a Especializada ensina que, nao raramente, o sistema nao
est6 plenamente operante, gerando adiamentos no atendimento aos eleitores e
grandes transtornos.
Alegam ainda que para que a Zona Eleitoral envolvida
disponha de uma estrutura adequada para atender em regime de revisao de
eleitorado, como pretende o projeto em tela, sao necess6rias diversas atividades
preparat6rias, como parceria com outros 6rgaos locais; treinamento dos servidores
efetivos e requisitados; organizac;:ao de ambiente ffsico; ajustes nos redes eletrica e de
dodos; planejamento de mutir6es e ampla divulgac;:ao da revisao de eleitorado a
populac;:ao.
Pontuam que a mais prov6vel realizac;:ao do segundo turno das
eleic;:6es gerais ocorrer6 no dia 28.10.2018. Como os dias 1° ("Dia Todos os Santos",
quinta-feira) e 02 de novembro ("Dia de Finados", sexta-feira) sao feriados na Justic;:a
Eleitoral, a semana seguinte ao 2° turno s6 teria tres dias uteis, coso mantida a
proposta de 05/11 como pretensa data de infcio das revis6es.
Por tais raz6es, nao consideram razo6vel que todas essas
atividades preparat6rias possam ser executadas logo ap6s as eleic;:6es, ou
concomitantemente com o planejamento do pleito, pois algum dos projetos ficar6
prejudicado.
Como agravante dos esforc;:os necessaries para a realizac;:ao
das Eleic;:6es 2018 nos Cart6rios Eleitorais, destacam a novidade trazida pela Resoluc;:ao
TSE n. 23.553, em que se estipula obrigac;:ao tambem aos diret6rios municipais de
prestar contas de campanha as respectivas zonas eleitorais (arts. 48 e 49), ainda que
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em elei<;oes gerais, o que certamente gerara mais demanda de trabalho as unidades
de primeiro grau.
Tudo isso necessita urn planejamento cuidadoso, que
demanda tempo e concentra<;ao de esfor<;os, o que nao sera possfvel coso se de
concomitantemente com o planejamento e execu<;ao das elei<;oes, ja que a
condu<;ao do processo eleitoral sempre e urn processo bastante desgastante.
Salientam os servidores que nao querem se esquivar de suas
atribui<;oes funcionais, mas principalmente trazer a reflexao o fato de que o
planejamento precisa ser realista tambem do ponto de vista do capacidade media
do ser humane de lidar com longos perfodos de estresse, em que intervalos sao
necessaries e salutares, ainda mais levando-se em considera<;ao que nao ha qualquer
exigencia legal ou justificative plausfvel que imponha infcio do revisao de eleitorado
em 5.11 .20 18, nem sua conclusao em 28.2.2019.
Por fim, sugerem a Administra<;ao que: 1) as cidades listadas no
projeto iniciem coleta de biometria mediante atendimento ordinario de eleitores, por
ora sem necessidade de revisao; 2) coso decida-se pela necessidade de revisao de
eleitorado, que os trabalhos voltados para tanto estipulem a data de 7.1.2019 para
infcio do planejamento pel a Zona Eleitoral envolvida, e a data de 4.2.2019 para o
infcio de atendimento em carater de revisao, acreditando que tal op<;ao seja a mais
compatfvel, eficiente, economica e a mais prudente, evitando-se um desnecessario
desgaste capaz de levar os profissionais aos limites de suas for<;as ffsicas e psicol6gicas.
Nos termos do art. 22, XVII, do Regimento Interne deste Tribunal,
vieram-me conclusos os autos.

Eo Relat6rio.
VOTOS

DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator)
Eminentes Pares,
Douta Procuradora:
Dada a urgencia que o coso requer, trago o presente feito a
considera<;ao de Vossas Excelencias, no condi<;ao de Corregedor Regional Eleitoral e
especialmente de Coordenador do Comite Gestor de Biometria deste Tribunal
(Portaria n. 437/20 17).
Conforme relatado, basicamente temos nos autos as seguintes
proposi<;oes:
- do Diretoria-Geral, em iniciar as revisoes biometricas em 26
municfpios, entre os dias 5.11 .18 e 28.2.19;
- dos servidores lotados nos Cart6rios Eleitorais, no sentido de
que:
1) as cidades listadas no projeto iniciem coleta de biometria mediante
atendimento ordinario de eleitores, por ora sem necessidade de revisao; 2) coso
decida-se pela necessidade de revisao de eleitorado, que os trabalhos voltados para
tanto estipulem a data de 7.1.2019 para infcio do planejamento pel a Zona Eleitoral
3
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envolvida, e a data de 4.2.2019 para o inicio de atendimento em car6ter de revisao
de eleitorado.
Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso,
segundo dodos obtidos em 9.5.18, havia atingido 48,03% do eleitorado de forma
biometrica. Assim, do total de 2 milh6es e 312 mil eleitores, estima-se que 1 milhao e
110 mil encontravam-se cadastrados biometricamente.
Nesse contexto, por certo temos que avan<;ar em rela<;ao a
tais indices, j6 que a meta do TSE e atingir 100% do eleitorado brasileiro no maximo ate
o ano de 2022, dai a necessidade de termos metas atingiveis e planejamentos bem
elaborados, considerando, especialmente, a complexidade dos trabalhos a serem
realizados no Estado de Mato Grosso.
Acertada a iniciativa da Diretoria-Geral em aproveitar a
distribui<;ao de materiais de elei<;ao neste ano para, igualmente, distribuir os
chamados kits biometricos e iniciarmos as revis6es com o menor impacto
or<;ament6rio possivel.
Entretanto, ao analisar os argumentos trazidos pelos servidores
dos cart6rios eleitorais, tambem verifico certa plausibilidade, j6 que os atos
preparat6rios da revisao, na data proposta, coincidiriam com os atos das elei<;6es.
Ao mesmo tempo em que se realizaria o segundo turno das
elei<;6es (recolhendo-se os materiais de vota<;ao, as urnas, devolu<;ao de veiculos e
motoristas, pagamentos de alimenta<;ao aos mes6rios, regularizando suprimento de
fundos, recebendo as contas de campanha dos diret6rios municipais, organizando
novamente o cart6rio et cetera), estarfamos, justamente nesse mesmo e delicado
perfodo, treinando servidores, testando a conexao dos kits, providenciando a
divulga<;ao do edital de chamamento aos eleitores, enfim, adotando-se os complexes
procedimentos que envolvem a revisao biometrica.
Cito o exemplo de Cuiab6 e V6rzea Grande, em que mesmo
ao nosso lado e com todo o apoio do Tribunal e demais 6rgaos parceiros locais,
tivemos grandes desgastes para iniciarmos e realizarmos o processo revisional, isso em
ano nao eleitoral.
Ademais, como Juiz Eleitoral que fui por v6rios anos, presidindo
inumeras elei<;6es principalmente no interior do Estado, sei o quao desgastante e um
processo eleitoral, gerando desgastes fisicos e mentais para todos os seus atores, em
especial para aqueles servidores, magistrados e promotores de primeira instancia, que
tem contato direto com o eleitor, o mes6rio, com o candidate, a imprensa e o partido
politico.
Daf porque considero de todo relevante, em tal planejamento,
nao enxergarmos apenas numeros, metas e conquistas pessoais, mas tambem e
principalmente levarmos em considera<;ao o ser humano, que eo nosso mais caro e
precioso patrim6nio.
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Por tais razoes, se e certo que temos de alavancar a biometric
em nosso Estado, certo e, tambem, que temos de levar em conta os mais diversos
aspectos que envolvem tao complexa opera<;ao.
Diferentemente deste ano, em que temos elei<;oes e o
cadastro de eleitores encerra suas opera<;oes em maio e reabre no mes de novembro,
no anode 2019 nao temos tais previsoes e limites legais.
Desse modo, ao sopesar as propostas apresentadas, penso que
temos de encontrar uma solu<;ao adequada e um planejamento institucional
equilibrado, levando-se em considera<;ao todos os peculiares aspectos que envolvem
a materia, razao pela qual, ap6s muito refletir sobre o tema, proponho, Senhor
Presidente e eminentes pares, que sejam adotadas as seguintes providencias:
a) Que seja acolhida a proposta de distribuic;ao dos kits
biometricos disponfveis entre os meses de maio e outubro do
corrente ano, durante o perfodo eleitoral, aproveitando a
logfstica de entrega de materiais e equipamentos que se
dar6 em virtude do pleito eleitoral que se avizinha, gerandose, assim, economic aos cofres publicos;
b) Que a partir de 5.11.2018, ap6s a chamada reabertura do
cadastro eleitoral, sejam iniciados os atendimentos aos
eleitores de forma ordinaria em todos os municfpios
indicados, dando-se ampla divulga<;ao, com tempo
suficiente para o cart6rio eleitoral melhor se planejar;
c) Que no perfodo de 3.12.2018 a 29.3.2019 sejam realizadas as
revisoes biometricas, com chamamento obrigat6rio de
todos os eleitores sob pena de cancelamento, nos 26
municfpios constantes do Anexo I da minuta de resolu<;ao
anexada aos autos, a saber: TANGARA DA SERRA; CACERES;
SORRISO; BARRA DO GARC::AS; ALTA FLORESTA; BARRA DO
BUG RES; COLfDER; CAMPO NOVO DO PARECIS; GUARANT A
DO NORTE; MIRASSOL D'OESTE; PEIXOTO DE AZEVEDO; AGUA
BOA; DIAMANTINO; NOV A XAVANTINA; CANARANA;
SAPEZAL; SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS; POXOREU;
PEDRA PRETA; ALTO ARAGUAIA; ARAPUTANGA; SAO JOSE DO
RIO CLARO; GUIRATINGA; ARENAPOLIS; CLAUDIA e VERA;
d) Que os Jufzes Eleitorais firmem parcerias com os 6rgaos e
institui<;oes locais, em rela<;ao
cedencia de servidores e
funcionarios; a instala<;ao de eventuais novos postos de
atendimento e a ampla divulga<;ao a ser veiculada, com o
incondicional apoio e suporte tecnico deste Tribunal,
visando pleno exito aos trabalhos revisionais.

a

Coso acolhidas as sugestoes, que sejam adotadas as
necessaries providencias que o coso requer, inclusive com a publica<;ao de resolu<;ao
e devida comunica<;ao ao Tribunal Superior Eleitoral. E como voto.
5

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO EST ADO DE MATO GROSSO
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS; DR. RICARDO GOMES DE
ALMEIDA; ORA. VANESSA CURTI PERENHA GASQUES; DR. ANTONIO VELOSO PELEJA
JUNIOR; DR. LUfS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Com o relator.

DES. PRESIDENTE
0 Tribunal, por unanimidade, aprovou o normative que autoriza
e expede instruc;oes para realizac;ao de revisoes de eleitorado de offcio, com vistas a
atualizac;ao do cadastro eleitoral, mediante a incorporac;ao de dodos biometricos em
2018/2019, nos termos do voto do douto relator e em consonancia com o parecer
ministerial.
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