TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLU<;AO N° 2176

Estabelece diretrizes administrativas

para

a

nomeac;ao de

eleitores que atuarao como apoio logfstico nos Eleic;oes 2018.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso 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 as vedac;oes impastos pelo artigo 4°, incisos II e
IV, do Decreta n° 2.271, de 7 de julho de 1997, que dispoe sabre a
contratac;ao

de

servic;os

pela

Administrac;ao

Publica

Federal

direta,

aut6rquica e fundacional e d6 outras providencias;
CONSIDERANDO as diretrizes do Resoluc;ao do Tribunal Superior
Eleitoral n° 23.234, de 25 de marc;o de 2010, que dispoe sabre regras e
diretrizes para a contrata<;ao de servic;os no ambito do Justic;a Eleitoral, com
especial atenc;ao ao que determina o artigo 8° do referido normative;
CONSIDERANDO o paradigma do Ac6rdao do Tribunal de Contos
do Uniao n° 786, de 24 de maio de 2006, que determina que nao se remunere
a contratada pela mera disponibilizac;ao de recursos humanos, pois o
"pagamento nao vinculado a resultados" nao assegura a obtenc;ao de
resultados alinhados as reais necessidades do contratante, incentivando,

po~t~nto,

ineficiencia do execuc;ao contratual com

pot/en~

prejufzos ao

~/

erano;

CONSIDERANDO a jurisprudencia do Justi<;a /do Tyabalho
do responsabilidade subsidi , ria do Administrac;ao Publica c fno toma

~\

\
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servi<;os, consolidada no Sumula do Tribunal Superior do Trabalho n° 331, de 27
de maio de 2011;
CONSIDERANDO o elevado numero de demandas trabalhistas
ocasionadas pelas contrata<;oes de terceiriza<;oes par pasta de trabalho
realizadas nos Elei<;oes 2014 e 2016;
CONSIDERANDO o objetivo estrategico do TRE-MT de garantir a
boa gestao dos recursos publicos;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar custos, em face
do atual cenario or<;amentario e financeiro do pafs, que impoe severas
restri<;oes

a Administra<;ao Publica;
CONSIDERANDO

o

principia

constitucional

do

eficiencia

insculpido no artigo 37, caput, do Constitui<;ao Federal de 1988, pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998;
CONSIDERANDO que os artigos 17, 18, 20, 21 e 22 do Resolu<;ao
do Tribunal Superior Eleitoral n° 23.554, de 18 de dezembro de 2017, que
dispoe sabre os atos preparat6rios para as Elei<;oes 2018, regulamenta a
nomea<;ao de eleitores para atuarem como apoio logfstico, em numero e
pelo perfodo necessaria, para atuar como auxiliares dos trabalhos eleitorais e
cumprir outras atribui<;oes a criteria do juiz eleitoral;
CONSIDERANDO a necessaria colabora<;ao do sociedade com a
Justi<;a Eleitoral, notadamente, no que se refere aos servi<;os prestados como
auxiliares dos jufzes eleitorais;
CONSIDERANDO que a participa<;ao de pessoas qualificadas e
inscritas de forma espontanea assegura melhor qualidade sJjs servi<;os a
serem desenvolvidos, resultando, dentre outros, numa redu<;at7i nificativa no
probabilidade de erros;

/
l

CONSIDERANDO o que dispoe

. artigo 4° do Par. aria TRE-MT n° 3,

de 7 de janeiro de 2013;

\
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CONSIDERANDO

a

experiencia

exitosa

do

Projeto

Mesario

Voluntario no ambito do Justi<;a Eleitoral mato-grossense e de modelo de
apoio logfstico voluntario adotado pelos tribunais regionais eleitorais do Acre
(AC), Minas Gerais (MG), Para (PA), Parafba (PB), Pernambuco (PE), Rondonia
(RO) e Tocantins (TO);
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo Judicial Eletr6nico
(P Je) n° 600285-02.2018.6.11.0000- Classe P.A.,

RESOLVE
CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
Art. 1o Estabelecer diretrizes administrativas para a nomea<;ao de
eleitores que atuarao como apoio logfstico nos Elei<;6es 2018.
Art. 2°

E facultada

a nomea<;ao de eleitores para atua<;ao no

apoio logfstico, em numero e pelo perfodo necessaria, observado o limite
maximo de 10 (dez) dias, distribufdos nos dois turnos, para atuar como
auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprir outras atribui<;oes a criteria do Juiz
Eleitoral.

§ 1° Excluem-se do limite estabelecido no caput os dias de
convoca<;ao para o treinamento.

§ 2° A forma de publica<;ao das nomea<;oes tratadas neste
artigo, bem como o procedimento de reclama<;ao ou recusa

a nomea<;ao,

observarao o disposto nos paragrafos 2° a 8° do art. 20 do Resolu<;ao TSE n°
23.554/201 7.
Art. 3° As atividades tecnicas e administrativas que os eleitores
convocados para o apoio logfstico poderao participar sao:
I - Vistoria das urnas eletr6nicas;

q4\s

II - Vistoria dos locais de vota<;ao;
Ill- Prepara<;:Oo, cargo e lacre

eletr"

\
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IV - Treinamento de mesarios;
V - Preparac;oo e distribuic;oo dos materiais de votac;oo;
VI- Montagem das sec;oes de votac;oo (vespera);
VII- Verificac;oo dos dodos das urnas (vespera);
VIII - Suporte tecnico as mesas receptoras de votos e de
justificativas;
IX - Transmissoo de resultados;
X - Outras relacionadas com as Eleic;oes 2018, a criteria do Juiz
Eleitoral.
CAPITULO II - DA CONVOCACAO

Art. 4° Devera ser dada preferencia no convocac;oo para atuar
no apoio logfstico:
I - aos eleitores voluntaries;
II - aos servidores do Administrac;oo Publica, direta e indireta;
Ill- aos estudantes de curso superior, inclusive p6s-graduac;oo;
IV - aos eleitores com ensino media complete;
V - aos eleitores inscritos no circunscri<;ao eleitoral;
VI - aos eleitores residentes no localidade em que atuaroo.

§ 1o A convocac;oo para os trabalhos eleitorais devera ser
realizada, em regra, entre os eleitores pertencentes a Zona Eleitoral do
autoridade judiciaria convocadora, excepcionadas as situac;oes de absolute
necessidade e mediante autorizac;oo do jufzo do inscric;oo, ainda que se trate
de voluntario (Res. TSE n° 22.098/2005).

§ 2° A inobservancia dos pressupostos descritos n' §
resultar no nulidade do convocac;oo, impedindo a imposic;ol d

o

pod era

~~Ita pela

\

~-1\

~
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§ 3° Quando necessaria que o colaborador preste servi<;o em
localidade

diversa,

poderao

ser

custeadas

diarias,

passagens

e/ou

indeniza<;ao de transporte.
Art. 5° A nomea<;ao dos eleitores que atuarao no apoio logfstico
ocorrera ate 8 de agosto de 2018, fixando os dias, horarios e lugares em que
prestarao seus servi<;os, intimando-os posteriormente pelo(s) meio(s) que
considerar necessario(s).

§

1o

Eventuais

substitui<;oes

podem

ser efetivadas

ate

a

antevespera do pleito.

§ 2° 0 nomeado para apoio logfstico que nao comparecer aos
locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao treinamento, devera
apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em ate 5 (cinco) dias.
Art. 6° Os eleitores nomeados para atuar no apoio logfstico serao
dispensados do servi<;o e terao direito

a

concessao de folga, mediante

declara<;ao expedida pelo Juiz Eleitoral, sem prejufzo do solaria, vencimento
ou qualquer outra vantagem, pelo dobra dos dias de convoca<;ao, inclusive
aos dias destinados a treinamento.
Paragrafo unico. A certifica<;ao do participa<;ao no treinamento
a distancia mediante a declara<;ao eletr6nica de que trata o art. 9°, desde
que validada pelo respectivo cart6rio eleitoral, implicara a concessao do
dispensa prevista no caput, equivalente a 1 (um) dia de convoca<;ao.
Art. 7° Nao poderao ser nomeados para atuar no apoio logfstico:
I - os candidatos e seus parentes, ainda que par afinidade, ate o
segundo grau, inclusive, eo c6njuge;
II - os membros de diret6rios de partido

er<;am

fun<;ao executiva e os filiados a partidos politicos;
Ill - as autoridades e os agentes policiais, bem como

of
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Art. 8° Devera ser evitada, sempre que possfvel, a designac;ao
para atuar no apoio logfstico:
I- de Membros do Poder Judiciario e do Ministerio Publico;
II - de Agentes Politicos;
Ill- de profissionais que atuam no area de saude;
IV - de profissionais que necessitem prestar suporte as eleic;6es em
outras areas, direta ou indiretamente, inclusive de natureza privada;
V- de eleitores analfabetos ou com baixo escolaridade.
CAPITULO Ill - DO TREINAMENTO

Art. 9° Os Jufzes Eleitorais ou quem estes designarem deverao
instruir os nomeados para atuarem no apoio logfstico sabre as atividades
tecnicas ou administrativas em que irao atuar, em reuni6es para esse fim,
convocadas com a necessaria antecedencia.

§ 1o Conforme a conveniencia, poderao ser oferecidas instruc;6es
para os nomeados para o apoio logfstico, por meio do utilizac;ao de
tecnologias de capacitac;ao a distancia.

§ 2° A participac;ao no treinamento a distancia sera comprovada
pela emissao de declarac;ao eletr6nica expedida por meio do ferramenta
tecnol6gica

utilizada

no

gerenciamento

do

ambiente

virtual

de

aprendizagem.
CAPITULO IV- DA PUBLICIDADE

Art. 10. Devera ser disponibilizado no portal internet do Tribunal
espac;o para o cadastramento de voluntaries ao trabalho no apoio logfstico.

§ 1° A pagina web deve canter esclarecimento ao eleito
a mera inscric;ao nao implica, necessaria mente, a imediatal c, nv cac;ao
para o pleito vindouro,

servo pqm/ o

necessidade futuro.

!·'

aso de
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§ 2° Deve ser dada ampla divulga<;ao do possibilidade de
atua<;ao do eleitor como volunt6rio no apoio logfstico.

§ 3° Deverao ser empreendidas a<;oes destinadas

a

amplia<;ao

do quantitativa no cadastramento desses auxiliares.
Art.

11 . Esta resolu<;ao entrar6 em vigor no data de sua

r

publicac;:iio.

Sola das Sessoes, em 7 de dgosto de 201

argador MARCIO VIDAL
Presidente

\
Desembargador PEDRO SAKAMOTO /
Vice-Presidente
/

I

~NHA GASQUES

embro J

Doutor ANTONIO

PELEJA JUNIOR

Z~il

Doutor LUiS APARE

DO BORT

USSI JUNIOR

