
  

 

, CORREGEDORIA

ELEITORAL
TRE-GO

PROVIMENTO n° 4/2009

Estabelece procedimentos para revisdo do

eleitorado no municipio de Hidrolandia

mediante coleta de dados biométricos e

fotografia.

O Excelentissimo Senhor Desembargador NEY

TELES DE £PAULA, Vice-Presidente e Corregedor Regional

Eleitoral, no uso das prerrogativas conferidas pelo artigo 13

da Resolucéo TSE n°? 7.651/65; art. 20 da Resoluc&o TRE-~GO n°

115/07 (Regimento Interno) e o paragrafo tnico do art. 1° da

Resolucdéo TRE-GO n° 76/05;

CONSIDERANDO o teor da Resolucdo TSE n°

23,.061/09, que disciplina a atualizacdo do cadastro

eleitoral, decorrente da implantacdao, em municipios

previamente selecionados pelos Tribunais Regionais

Eleitorais, de nova sistemdatica de identificacdo do eleitor,

mediante incorporacdo de dados biométricos e fotografias;

CONSIDERANDO o que restou definido na

Resolucd&o TSE n° 23.062, de 26 de maio de 2009,

CONSIDERANDO ° disposto na Lei n°

7.444/85, nos artigos 58 a 76 da Resolucdo TSE n° 21.538/03 e

na Resolucdo TRE-GO n° 76/2005;

CONSIDERANDO ser incumbéncia da

Corregedoria Regional Eleitoral exercer supervisdo,

orientacédo e fiscalizacaéo quanto ao exato cumprimento das

instrucées pertinentes aos trabalhos de revisao de

eleitorado, nos termos do art. 9° da Resolucdaéo TSE n°

23.061/09,
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RESOLVE : \\



Art. 1° A revis&do do eleitorado, com

atualizacaéo dos dados constantes do cadastro eleitoral e

coleta de dados biométricos e fotografia dos eleitores do

municipio de Hidrolandia sera processada consoante o disposto

na Resolugcdéo TRE/GO n° 76/2005, artigos 58 a 76 da Resolucdo

TSE n° 21.538/2003, Provimento n° 9/2009-CGE, observando-se

ainda o disposto neste Provimento e demais instrucdes

expedidas pela Corregedoria Regional Eleitoral.

Art. 2° A revisdo referida no artigo

anterior realizar-se-A no periodo de 07 de novembro a 07 de

dezembro do corrente ano, podendo, o termo inicial dos

trabalhos ser alterado, em virtude de motivo justificado e

comunicagado prévia as unidades envolvidas, deste Regional, na

preparacdao dos trabalhos e a Zona Eleitoral em epigrafe.

Paragrafo unico. A prorrogacdo do prazo

estabelecido para a realizacdo da revisdo, se necessaria,

devera ser requerida pelo Juiz Eleitoral ao Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral de Goias, fundamentadamente, com

antecedéncia de no minimo cinco dias da data do encerramento

do periodo estipulado no edital (art. 62,§ 3°, da Res. TSE n°

21.538/2003).

Art. 3° O comparecimento a revisdo sera

obrigatério a todos os eleitores, em situa¢cado regular ou

liberada, inscritos no municipio de Hidrolandia ou para ele

movimentados até 30 dias antes do inicio dos trabalhos (art.

2° do Provimento n° 9/2009-CGE).

Paragrafo nico. Os eleitores inscritos ou

movimentados nos 30 (trinta) dias precedentes ao inicio dos



trabalhos de revisdo serdo orientados a retornarem ao

cartorio eleitoral até a data limite para o alistamento

eleitoral referente ao pleito de 2010, visando a coleta de

dados biométricos e fotografia (art. 2°, paragrafo Unico, do

Provimento n° 9/2009-CGE).

Art. 4° De posse da listagem geral,

contendo a rela¢gado completa dos eleitores referidos no caput

do artigo anterior, emitida e disponibilizada em meio

magnético pela Secretaria de Tecnologia da Informacdo, o Juiz

Eleitoral fara publicar edital, com antecedéncia minima de 05

(cinco) dias do inicio do processo revisional, para dar

conhecimento da revisdo.

Paragrafo nico. O edital a que se refere

Oo paragrafo anterior contera os requisitos do artigo 3° e

paragrafos, da Resolu¢gdéo TRE/GO n° 76/2005 e art. 63 da

Resolu¢cdo TSE n° 21.538/2003, bem como devera estar expresso

a convocacdo dos eleitores para se apresentarem pessoalmente

no posto de revisdo e coleta de dados biométricos e

fotografia, nos locais e horarios previstos, sob pena de

cancelamento das respectivas inscricées eleitorais.

Art. 5° A revisdo do eleitorado sera

presidida pelo respectivo Juiz Eleitoral e fiscalizada pelo

representante do Ministério PUblico que oficie perante a 62?

zona eleitoral.

§ 1° Dar-se-a conhecimento da realizacdo

da revisdéo aos partidos politicos, sendo-lhes facultado o

acompanhamento e a fiscalizacado de todo o trabalho.



§ 2° Com o objetivo de manter a ordem,

segurang¢a e tranqtilidade durante toda a realizacdo dos

trabalhos de revisdo do eleitorado, o Juiz Eleitoral devera

requisitar o policiamento que se fizer necessAario.

Art. 6° Devera ser criado posto de

revisdo, tendo em vista a conveniéncia quanto a organizacdo,

a instala¢cdo dos equipamentos de coleta de dados biométricos

e fotografia, a seguranca dos  trabalhos, bem como ao

principio da economicidade a que se submetem os atos

administrativos.

§ 1° O funcionamento do posto de revisdo

devera observar as datas fixadas no edital e em periodo nao

inferior a 6 (seis) horas, sem intervalo, inclusive aos

sabados, € se necessario, aos domingos e feriados (art.60 da

Res. TSE n° 21.538/2003).

§ 2° A critério do Juiz Eleitoral e com

divulga¢do antecipada de pelo menos cinco dias, o posto de

revisdo podera ser desmembrado em carater itinerante a fim de

atender as localidades de dificil acesso.

§ 3° O cartdédrio sede da zona permanecera

com os servicos eleitorais de rotina, em horario nunca

inferior ao do posto de revisdo. (art. 4°, § 1° da Res.

TRE/GO n° 76/2005).

Art. 7° O Tribunal Regional Eleitoral de

Goids e o Juiz Eleitoral poderdo requisitar diretamente as

reparticdes publicas locais (federais, estaduais e

municipais) tantos auxiliares quantos forem necessarios ao



desempenho dos trabalhos, bem como a utilizacdao de

instalacées de prédios publicos (artigo 63, § 3° da Res. TSE

n° 21.538/2003 e Resolucdo TRE/GO n ° 153/2009).

§ 1° A equipe de auxiliares, prevista no

artigo anterior devera ser escolhida, com observancia dos

precedentes de conduta, zelo, moral, evitando-se possiveis

envolvimento com tendéncias politico - partidarias no

municipio de Hidroldandia.

Art. 8° A revisdo da inscricao eleitoral

sera efetuada por meio de operacdo RAE no sistema ELO,

observados os seguintes procedimentos:

I - proceder-se-d, via sistema, a revisdo

dos dados do eleitor, constantes no cadastro, através dos

documentos por ele apresentados em original e cdépias que

comprovem sua identidade e domicilio eleitoral, as quais

serdo anexadas ao formuldario RAE;

IIT - serdo objeto de registro, no cadastro

eleitoral, o ntmero e a origem do documento de identifica¢do

do eleitor e, quando disponivel, seu cadastro de Pessoa

Fisica (CPF), mediante apresentacao da respectiva

documentacaéo comprobatéria (art. 3° da Resolu¢ga&o TSE n°

23.061/2009) ;

III - apds o preenchimento do RAE sera

colhida a fotografia e, por meio de leitor d6ptico, os demais

dados biométricos do eleitor;
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IV - constatando gue os dados biométricos

conferem com os documentos apresentados pelo eleitor, o

servidor exigira que este aponha sua assinatura ou impressdo

digital do polegar, se nado souber assinar, em local reservado

no Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE, titulo de

eleitor e Protocolo de Entrega do Titulo Eleitoral - PETE

(canhoto).

§ 1° Ndo serdo utilizados, para a revisdo

do eleitorado de que trata este provimento, os cadernos

previstos no art. 61 da Resoluc&éo TSE n° 21.538/2003,

servindo as assinaturas ou a digital aposta na forma descrita

no inciso IV como comprovante de comparecimento do eleitor

(Art. 8°, § 1°, da Res. TSE n° 23.061/2009).

Art. 9° A prova de identidade h& de ser

feita pessoalmente pelo eleitor, mediante apresenta¢do de um

ou mais documentos especificados no art. 13 da Resolucdao TSE

n° 21.538/2003 e art. 7° da Resolucdao TRE/GO n° 76/05, em

original e cépia.

Art. 10. A  comprova¢aéo do domicilio

eleitoral observarad os termos do artigo 65 e §§ da Resoluc¢ao

TSE n° 21.538/2003 e do art. 8° da Resoluc&o TRE/GO n°

76/2005, devendo-se sempre imprimir a cautela exigida em

razao da finalidade do procedimento de revisdo.

Paragrafo unico. Os documentos para

comprovacaéo de domicilio eleitoral deverdo ser apresentados

em original e uma cdpia, que depois de conferida, sera
apa

anexada ao RARE.

 



Art. 11. Para a efetivacao dos

procedimentos de que trata esta norma serdo utilizadas, no

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), em modelo

disponivel no Sistema Elo, as operacdes de alistamento,

revisdo e transferéncia, conforme o caso, observadas as

regras constantes na Resolucdo TSE n° 21.538/2003 (art. 5° da

Resolucdo TSE n® 23.061/2009).

Paragrafo wnico. Ainda que nado haja

alteracado dos dados do eleitor existentes no cadastro na data

do requerimento, sera utilizada a operacado revisdo (art. 5°,

§ 1°, da Resolucdo TSE n° 23.061/2009).

Art. 12. Os eleitores impedidos de obterem

quitagcdo eleitoral em decorréncia de restri¢des que nado

afetem o exercicio do voto serdo admitidos a revisdo de

eleitorado e estardo habilitados a formalizacao de

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e a coleta de

dados biométricos (artigo 3° do Provimento 9/2009-CGE) .

§ 1° Constituem restricdes a quitacdo

eleitoral n&éo impeditiva do exercicio do voto para os fins do

caput deste artigo:

I - irregularidades na presta¢do de contas

(cédigos de ASE 230 e 272, motivo/forma 2);

II 7 multas aplicadas por decisdo

definitiva da Justica Eleitoral e nado remitidas - cédigo de

ASE 264; | ALA
youd
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Ill - inabilitacaéo para o exercicio de

funcado publica - cddigo de ASE 515;

IV - inelegibilidades - cdédigo de ASE 540

(§ 1°, do art. 3°, do provimento 9/2009-CGE).

§ 2° Excluem-se da previsdo deste artigo,

as restri¢cdes conseqtientes de auséncias as urnas (cddigo de

ASE 094) e de desatendimento a convocacéo para auxiliar os

trabalhos eleitorais (cddigo de ASE 442), situa¢des que se

imps6em prévia quitacdo dos débitos respectivos ou dispensa de

recolhimento das multas, em razdao de insufici@éncia econémica

do eleitor (§ 2°, do art. 3°, do Provimento 9/2009 CGE).

§ 3° Na hipdtese do caput deste artigo, o

Sistema Elo possibilitara o processamento da operacdo, de

forma a impedir o cancelamento da inscricdo ao final dos

trabalhos revisionais, obstando, todavia, a inativaca&o dos

débitos registrados no cadastro e a emissdo do titulo de

eleitor, considerada a auséncia de quitacdo com a Justica

Eleitoral (§ 3° do Provimento 9/2009-CGE e Resolu¢do TSE n°?

21.538/2003).

Art. 13. Ultrapassado o prazo estabelecido

para comparecimento do eleitorado, serdo canceladas, mediante

comando do cédigo ASE 469, as inscri¢des correspondentes aos

titulos que ndo forem apresentados a revisdo do eleitorado

(art. 2° da Res. TSE n° 23.061/2009).

§ 1° Nao serdo canceladas, nos termos do

caput, as inscri¢cées que figurarem no cadastro com situa¢ao

“suspenso” ou as atribuidas a eleitores inscritos "4



movimentados no periodo descrito no paragrafo tnico do artigo

3° deste provimento, ainda que n&o tenham sido colhidos os

dados biométricos e fotografia (paragrafo Unico do art. 2° da

Res. TSE n° 23.061/2009).

Art. 14. No decorrer dos trabalhos

revisionais, caso haja impugnacdo, devera esta ser juntada

aos autos de revisdo para posterior apreciacdo pelo Juiz.

Art. 15. Quando do término dos trabalhos,

no ultimo dia, havendo eleitores aguardando, ser-lhes-dao

distribuidas senhas e recolhidos os titulos eleitorais, com

continua¢gado da revisdo em ordem numérica das senhas até o

atendimento de todos, sem interrupcao dos trabalhos.

Art. 16. Encerrado o periodo da revisao do

eleitorado, ouvido o Ministério Publico, o Juiz Eleitoral

prolatara a sentenca no prazo maximo de 10 dias, decidindo

acerca de eventuais impugna¢gdédes e determinara o cancelamento

das inscri¢ées irregulares e daquelas cujos eleitores ndo

tenham comparecido, observando as cautelas previstas nos

artigos 73.e 74 da Resolucdo TSE n° 21.538/2003.

§ 1° A sentenca de que trata o caput deste

artigo sera publicada por meio de edital e afixada no local

de costume do Cartério Eleitoral e relacionara todas as

inscricées que serdo canceladas no municipio.

§ 2° O cancelamento das inscricdées de que

trata este artigo somente sera efetivado no sistema apos

homologacdo da revisdo pelo Tribunal Regional Eleitoral de

Golas.
juve



Art. 17. Havendo interposicao de recurso

(art. 257 do Cédigo Eleitoral e 74, § 2°, da Resolucdo TSE n°

21.538/03), deverao ser autuados individualmente e em

apartado, processados sem efeito suspensivo e encaminhados a

Presidéncia do Tribunal Regional Eleitoral para julgamento.

Paragrafo unico. Os recursos serdo

instruidos com copia autenticada pelo cartério eleitoral, da

sentenca e da certidado de sua publicacdéo, do edital da

revisdo e da certiddo de sua publicacéo e especificara a

inscricao questionada, relatando fatos, indicando provas,

indicios e circunstdancias ensejadores da alteracdo

pretendida.

Art. 18. Transcorrido o prazo recursal, o

juiz eleitoral fara minucioso relatério dos  trabalhos

desenvolvidos, encaminhando-os a Corregedoria Regional

Eleitoral, com os autos do processo de revisdo, no prazo de

05 (cinco)dias.

Art. 19. Constatada a ocorréncia de vicios

comprometedores da validade ou da eficacia dos trabaihos, o

Corregedor Regional Eleitoral determinara as providéncias a

serem adotadas.

Art. 20. Reconhecida a regularidade dos

trabalhos revisionais, Oo Corregedor Regional Eleitoral

submetera o relatéorio ao Pleno deste Tribunal Regional para

homologac¢do.

 



Paragrafo unico. Com o retorno dos autos

ao  cartorio eleitoral, estando oOo processo revisional

devidamente homologado pelo Tribunal, cabera ao chefe de

cartorio zelar para que se proceda o lancamento dos ASEs 469

nos histdéricos das inscric6ées indicadas.

Art. 21. Os eleitores que procurarem o

cartério eleitoral no periodo compreendido entre o término do

prazo para confirmagcdo de domicilio eleitoral e o efetivo

cancelamento das respectivas inscricé6ées no cadastro deverdo

ser orientados a solicitar a formalizacdo de Requerimento de

Alistamento Eleitoral (RAE), com operacdo de  revisdo,

instruindo o pedido com a documentac&éo necessdria aA sua

apreciacdo e ao deferimento da respectiva operacdo (art. 4°

do Provimento n° 9/2009~-CGE).

§ 1° O processamento dos requerimentos de

que trata o caput deste artigo sera suspenso pelo Sistema

Elo, mediante a inclusdo da opera¢cdo em banco de erros, com a

mensagem “OPERACAO NAO EFETUADA - REVISAO DE ELEITORADO -

PRAZO ULTRAPASSADO”, até que ocorra a atualizacdo do

cancelamento no cadastro (céddigo ASE 469) (§ 1°, do art. 4°,

do Provimento n° 9/2009-CGE).

§ 2° Concluidos os procedimentos para

cancelamento das inscricé6es, o carto6rio eleitoral devera

providenciar o fechamento do banco de erros e submeter os

documentoS a novo processamento, a partir do qual as

operacgées requeridas serdo efetivadas no cadastro eleitoral (

§ 2°, do art. 4°, do Provimento n° 9/2009-CGE. AW

|



Art. 22. A Corregedoria Regional Eleitoral

registrara, em ambiente especifico do Sistema ELO, as datas

de término do procedimento de revisdo de eleitorado e de

efetivo cancelamento das inscri¢cées no cadastro a fim de

viabilizar a efetivacdo das medidas previstas no § 2° do art.

21 deste Provimento.

Art. 23. As inscri¢des pertinentes ao

periodo de abrangéncia da revisdo do eleitorado de que trata

este provimento submetidas a operacédes de transferéncia nado

serdo objeto de cancelamento apéds a conclusdo dos respectivos

trabalhos (art. 6° do Provimento n° 9/2009-CGE).

Art. 24. Fica autorizado, apds o periodo

de que trata o caput do art. 21 deste provimento, o

deferimento de novo alistamento quando eleitor com inscricdo

cancelada pelos cédigos de ASE 019 (cancelamento ~-

falecimento), O27 (cancelamento automatico pelo sistema -

duplicidade/pluralidade), 035 (cancelamento - auséncia as

urnas nos trés ualtimos pleitos) ou 469 (cancelamento -

revisdo de eleitorado), inexistindo outra restricdo a

quitagao eleitoral, figurar em uma ou mais das situac¢des

descritas no § 1° do art. 12 deste provimento (art. 7° do

Provimento n° 9/2009-CGE) .

§ 1° A deciséo que autorizar a adogdo da

providéncia de que cuida o caput deste artigo devera conter

ordem para o comando do cdéddigo de ASE 450 (cancelamento -

sentenca de autoridade judiciaria), com motivo/forma 4, para

as inscricé6es canceladas em nome do eleitor (§ 1°, do art. 7°

do Provimento n° 9/2009-CGE). a W)



§ 2° O deferimento de novo alistamento

ficara condicionado a comprova¢gdo de domicilio eleitoral pelo

requerente (§ 2°, do art. 7°, do Provimento n° 9/2009-CGE).

§ 3° Promovido novo alistamento, deverda

ser comandado o céddigo de ASE correspondente a causa de

restri¢ao aA quitacdo eleitoral, aplicando-se a vedacdo

contida na parte final do § 3° do art. 12 deste provimento (§

3°, do artigo 7°, do Provimento n° 9/2009-CGE).

Art. 25. Os casos omissos serdo resolvidos

pelo Juiz Eleitoral presidente dos trabalhos de revisdo de

eleitorado com coleta de dados biométricos.

Art. 26. Este provimento entra em vigor na

data de sua publicacdao.

Goiania, 02 de outubro de 2009.
A

peal ador Ney Teles de Paula

Vice-Presidente e Corregedor


