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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIAS

RESOLUCAOn° 76/2005

Dispoe sobre a revisao do eleitorado e da outras
providéncias.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIAS, no
exercicio da competéncia que Ihe confere o artigo 13, inciso Xl, do Regimento
Interno, e tendo em conta o disposto no artigo 30, inciso XVI, do Codigo Eleitoral.

Considerando a edigao da Resolugao TSE n.° 21.538, de 14 de outubro de
2003, que revogou a Resolugao TSE n.° 20.132, de 9 de marco de 1998,

RESOLVE:

Art. 1° A revisao do eleitorado dos municipios e zonaseleitorais do Estado
de Goias reger-se-a pelas disposigdes constantes da Resolugao n.° 21.538, de 14
de outubro de 2003, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ¢, subsidiariamente,
pelas disposigdes desta Resolugdao.

Paragrafo Unico. Autorizada a revisdo, pelo Tribunal Superior Eleitoral! ou
Tribunal Regional Eleitoral, a Corregedoria Regional Eleitoral expedira Provimento
fixando as datas de inicio e término do processo revisional, bem como as
inscrigdes e/ou transferéncias a serem revisadas.

Art. 2° Para o fim do artigo anterior, a Secretaria de Informatica emitira ou
colocara a disposigao, em meio magnético, listagem gera!l do cadastro, contendo
relagao completa dos eleitores regulares inscritos e/ou transferidos no periodo
abrangido pela revisao no(s) municipio(s) ou zona(s) a ela sujeito(s). bem como o
correspondente caderno de revisao, do qual constara comprovante destacavel de
comparecimento (canhoto).

Paragrafo unico. A listagem geral e o caderno de revisao serao emitidos
em unica via, englobarao todas as segédes eleitorais referentes a zona ou
municipio objeto da revisdo e serao encaminhados, por intermédio da
Corregedoria Regional Eleitoral, ao juiz eleitoral da zona onde estiver sendo
realizada a revisdo. . (
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DA DIVULGAGAO

Art. 3° Com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias do inicio do processo

revisional, o Juiz Eleitoral devera fazer publicar edital para dar conhecimento da
revisao aos eleitores cadastrados no(s) municipio(s) ou Zona(s), convocando-os a
se apresentarem, pessoalmente, no cartorio ou nos postos criados, em datas

previamente espaecificadas, atendendo ao disposto no artigo 1°, a fim de
procederem as revisdes de suas inscrigoes.

§ 1° O Edital de quetrata este artigo devera:

| — dar ciéncia aos eleitores de que:

a) estarao obrigados a comparecer a revisao a fim de confirmarem seu
domicilio, sob pena de cancelamento da inscrigao, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, se constatadairregularidade;

b) deverao se apresentar munidos de documento de_ identidade,

comprovante de domicilio e titulo eleitoral ou documento comprobatorio da
condigao de eleitor ou de terem requerido inscricgao ou transferéncia para o
municipio ou zona.

ll — estabelecer a data do inicio e do término da revisao, o periodo e a
area abrangidos, e dias e locais onde serdo instalados os postos derevisdo:

Ill — ser disponibilizado no forum da comarca, nos cartorios eleitorais,
repartigoes publicas e locais de acesso ao publico em geral, dele se fazendo
ampla divulgagao, por um minimo de 3 (trés) dias consecutivos, através da
imprensa escrita, falada e televisada, se houver, e por quaisquer outros meios que
possibilitem seu pleno conhecimento por todos os interessados, o que devera ser

feito sem Onus para a Justiga Eleitoral.

§ 2° A revisao devera ser precedida de ampla divulgacao, destinada a
orientar o eleitor quanto aos locais e horarios em que devera se apresentar.

DOS POSTOS DE REVISAO

Art. 4° O juiz eleitoral podera determinar a criagdo de postos de revisdo,
que funcionarao em datasfixadas no Edita! a que se refere o artigo anterior e em
periodo nao inferior a 6 (seis) horas, sem intervalo, inclusive aos sabados e, se mn
necessario, aos domingos feriados. “S

Ce ; st§ 1° Nas datas em gue os trabalhos revisionais estiverem sendo a4
| procedigers nos postos de revisao, o cartorio sede da zona permanecera com os 3J | <3
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DA DIVULGAGAO
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DA DIVULGACAO
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repartigoes publicas e locais de acesso ao publico em geral, dele se fazendo
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feito sem Onus para a Justica Eleitoral.

§ 2° A revisao devera ser precedida de ampla divulgacgao, destinada a
orientar o eleitor quanto aos locais e horarios em que devera se apresentar.

DOS POSTOS DE REVISAO
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periodo nao inferior a 6 (seis) horas, sem intervalo, inclusive aos sabadose, se
necessario, aos domingos eferiados.

§ 1° Nas datas em que os trabalhos revisionais estiverem sendo
procediges nos postos de revisao, o cartorio sede da zona permanecera com os
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DA DIVULGACAO
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servicos eleitorais de rotina (alistamento, transferéncia, revisao € segunda via,
entre outros), em horario nuncainferior ao dos Postos.

§ 2° O juiz eleitoral podera requisitar diretamente as repartigdes publicas
locais, observados os impedimentos legais, tantos auxiliares quantos bastem para
o desempenho dos trabalhos, bem como a utilizagao de instalagoes de prédios
publicos.,

§ 3° Os servicos de revisao encerrar-se-ao as 18 (dezoito) horas da data
especificada no edital de quetrata o artigo 3° desta resolugao.

§ 4° Existindo eleitores aguardando, no momento do encerramento dos
trabalhos, ser-Ihes-ao distribuidas senhas e recolhidos os titulos eleitorais, cam a
continuagao da revisao em ordem numérica das senhas até o atendimento de
todos, sem interrupgao dos trabalhos.

§ 5° Apos 0 encerramento diario do expediente nos postos de revisao, a
listagem geral e 0 caderno de revisdo deverao ser devidamente guardados em
local seguro e previamente determinado pelo juiz eleitoral.

DA FISCALIZAGCAO

Art. 5° O Juiz Eleitoral devera dar conhecimento aos Partidos Politicos da
realizacao da revisao, facultando-Ines, na forma dosartigos 27 e 28 da Resolucdo
TSE n° 21.538, de 14 de outubro de 2003, acompanhamento e fiscalizagao de
todo o trabalho.

Paragrafo unico. O partido podera nomear, dois delegados para
fiscalizarem os trabalhos de revisao junto a cada posto, funcionando um por vez,
com credencial devidamente visada pelo juiz.

Art. 6° A revisao ficara submetida ao direto controle do juiz eleitoral e a
fiscalizagao do representante do Ministério Publico que oficiar perante o Juizo.

DA DOCUMENTAGAO NECESSARIA

Art. 7° A prova de identidade sé sera admitida se feita pelo proprio eleitor
mediante apresentagao de um ou mais dos seguintes documentos do qualse infira
a nacionalidade brasileira:

a) carteira de identidade ou carteira emitida pelos drgaos criados por lei
federak<controladores do exercicio profissional:
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b)  certificado de quitagao do Servico Militar;

Cc)  certiddo de nascimento ou casamento, extraida do Registro Civil:

d)  instrumento publico do qual se infira, por direito, ter o requerente a

idade minima de 16 (dezesseis) anos e do qual constem, também, os demais
elementos necessarios a sua qualificagao;

Art. 8° A comprovagao de domicilio podera ser feita mediante um ou mais
documentos, dos quais se infira ser o eleitor residente, ter vinculo profissional,
patrimonial ou comunitario no municipio, a abonar a residéncia exigida, a exemplo
de contas de energia, agua ou telefone, envelopes de correspondéncia, nota
fiscal, contracheque, cheque bancario e outros expedidos por orgaos da
Administragao Publica, em qualquer de seus niveis, a criterio do juiz.

§ 1° Na hipotese de ser a prova de domicilio feita mediante apresentagao
de contas de energia, agua ou telefone, nota fiscal ou envelopes de

correspondéncia, estes deverao ter sido, respectivamente, emitidos ou expedidos,
no periodo compreendido ente os 12 (doze) e 3 (trés) meses anteriores ao inicio
do processo revisional.

§ 2° Na hipdotese de ser a prova de domicilio feita mediante apresentacao
de cheque bancario, este sO podera ser aceito se dele constar o enderego do
correntista.

§ 3° 0 juiz eleitoral podera, se julgar necessario, exigir 0 reforgo, por outros
meios de convencimento, da prova de domicilio quando produzida pelos
documentos elencados nos §§ 1° e 2°.

§ 4° Subsistindo duvida quanto a idoneidade do comprovante de domicilio
apresentado ou ocorrendo a impossibilidade de apresentagao de documento que
indique o domicilio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei, que tem
domicilio no municipio, Oo juiz eleitoral decidira de plano ou determinara as
pravidéncias necessarias a obtengao da prova,inclusive por meio de verificagdo in
loco.

DO PROCEDIMENTO REVISIONAL

Art. 9° O juiz eleitoral determinara o registro, no caderno de revisao, da
regularidade ou ndo da inscrigao do eleitor, observados os seguintes
procedimentos:

|! — O servidor designado pelo juiz eleitoral procedera a conferéncia dos
dados contrdos no caderno de revisdo com os documentos aoresentados pelo
eleitor~
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Il - comprovados a identidade e o domicilio eleitoral, o servidor exigira do
eleitor que aponha sua assinatura ou a impressao digital de seu polegar no
caderno de revisao, e entregar-lhe-a 0 comprovante de comparecimento a revisao
(canhoto);

Ill — O eleitor que nao apresentar o titulo eleitoral devera ser considerado
como revisado, desde que atendidas as exigéncias dos artigos 7° e 8° desta

resolugao e que seu nomeconste do caderno de revisao:

I\¥ — Constatada incorregao de dado identificador do eleitor constante do
cadastro eleitoral, se atendidas as exigéncias dos artigos 7° e 8° desta resolugao,
este devera ser considerado revisado e orientado a procurar o cartorio eleitoral

para a necessaria retificagao;

V ~ O eleitor que nao comprovar sua identidade ou domicilio nao assinara
o caderno de revisao nem recebera 0 comprovante revisional;

Vl — O eleitor que nao constar do caderno de revisao devera ser orientado

a procurar 0 cartorio eleitoral para regularizar sua situacao;

Art. 10. Se o eleitor possuir mais de uma inscricao liberada ou regular no
caderno de revisao, apenas uma delas podera ser considerada revisada.

Paragrafo unico. Na hipotese deste artigo, devera(ao) ser formalmente
recolhido(s) e inutilizado(s) o(s) titulo(s) encontrado(s) em poder do eleitor,
referente(s) a(s) inscrigao(6es) que exigir(em) cancelamento.

Art. 11. Concluidos os trabalhos de revisao, ouvido o Ministério Publico, o
juiz eleitoral devera determinar o cancelamento das inscrigdes irregulares e
daquelas cujos eleitores nao tenham comparecido, adotando as medidas legais
cabiveis, em especial quanto as inscrigdes consideradasirregulares, situagoes de

duplicidades ou pluralidades e aosindicios de ilicito penal a exigir apuracao.

Paragrafo unico. O cancelamento das inscrigoes de que trata este artigo,
porem, somente sera inserido no sistema apos a homologacao da revisao pelo
Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 12. A sentenca de cancelamento devera ser especifica para cada
municipio abrangido pela revisao e prolatada no prazo maximo de dez dias
contados da data do retorno dos autos do Ministério Publico, podendo o Tribunal
Regional fixar prazo inferior.

§ 1° A sentenga de quetrata este artigo devera:
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plano,pelo Juiz Eleitoral.

I! — ser publicada a fim de que os interessados e, em especial, os eleitores
que tiverem titulos cancelados, exercendo ampla defesa, possam interpor eventual
recurso a decisdo.

§ 2° Contra a sentenga a quese refere este artigo, cabera, no prazo de 3
(tres) dias. contados da publicacgao, o recurso previsto no artigo 80 do Cédigo

Eleitoral, sendo aplicaveis no caso as disposigoes do artigo 257 do mesmo
diplamalegal.

§ 3° No recurso contra a sentenga a que se refere este artigo, os
interessados deverao especificar a inscrigao questionada, relatando fatos e
ind:cando orovas, indicios e circunstancias ensejadores da alteragao pretendida.

Art. 13. Transcorrido o prazo recursal, o Juiz eleitoral fara minucioso
relatoria dos trabalhos desenvolvidos, que encaminhara, com os autos do
processo de revisao, a Corregedoria Regional Eleitoral.

Paragrafo Unico. Os recursos interpostos deverao ser remetidos, em
autos apartados, 4 presidéncia do Tribunal Regiona! Eleitoral.

Art. 14. Apreciado o relatdério e ouvido o Ministério Publico, o Corregedor

Regional Eleitoral indicara as providéncias a serem tomadas, quando verificar a
existencia de vicios comprometedores da validade ou da eficacia dos trabalhos,
ou, entendendo pela regularidade do processo revisional, submeté-lo-a ao
Tribunal Regional Eleitoral, para homologagao.

Art. 15. Apdos a homologagao da Revisao Eleitoral pela Corte Regional, o
Juiz Eleitoral sera comunicado da decisao, a fim de tomar as providéncias

relativas ao cancelamento das inscrigdes, por meio do preenchimento do
“Formulario do Atuatizagao da Situagao do Eleitor — FASE”, utilizando-se do
Codigo 450 ~ “Cancelamento — Sentenga do Juiz Eleitoral’.

DAS DISPOSIGOESFINAIS

Art. 16. A prorrogagao do prazo estabelecido no edital para a realizacao
da revisao, se necessaria, devera ser requerida pelo juiz eleitoral, em oficio
fundamentado, dirigido a presidéncia do Tribunal Regional Eleitoral, com
antecedéncia minima de cinco dias da data do encerramento do periodo
estipulado no edital.

Art. 17. O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio da Corregedoria
Regional Eleitoral, inspecionara os servicgos de revisao.

Art, 18. Os casos nao previstos nesta resolugao serao decididos, de
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Art. 19. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicacao,
revogadas a Resolugado TRE/GO n.° 26, de 10 dezembro de 1999, e as demais
disposigdes em contrario.

Sala das Sessdoes do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, em Goiania,
aos 05 dias do més dejulho de 2005.
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