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No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.
Logo, tendo a sobredita questão jurídica sido debatida e julgada por esta Corte, vislumbro plausível a abertura
da via especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código Eleitoral, a fim de permitir a apreciação
do tema pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea “b”, inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo que
a irresignação transpõe a prévia barreira admissional.
Eis que considero demonstrada possível disparidade jurisprudencial em face de arestos colacionados na
insurgência (fls. 268v/270), em eventual similitude fática com a hipótese vertente e mediante a realização de
breve cotejo analítico, encerrando, ao meu sentir, potencial dissonância a ser reconhecida e dirimida pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Assim, diante de tudo o que aqui exposto, admito o recurso especial, em face do que dispõe o art. 276, I, “a” e
“b”, do Código Eleitoral.
Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 07 de agosto de 2018.
Desembargador Ibanez Monteiro
Presidente em exercício

PORTARIAS

PORTARIA Nº 179/2018-GP*
Institui a Cadeia de Valor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 20, XIX, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a Decisão Normativa nº 134, de 4 de dezembro de 2014, e a Portaria nº 90, de 16 de abril de
2014, ambas do Tribunal de Contas da União, que estabelecem a necessidade de identificação de
macroprocessos finalísticos das unidades jurisdicionadas que lhe prestam contas;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de meta definida para o exercício de 2014,
determinou que a Justiça Eleitoral elaborasse a sua Cadeia de Valor; e
CONSIDERANDO que a criação da Cadeia de Valor do TRE/RN possibilita a visualização sistêmica e integrada
do funcionamento do conjunto de processos existentes na instituição e a identificação dos resultados pretendidos
e dos insumos de que a organização necessita para gerar os produtos ou serviços que oferece, além do
estabelecimento da priorização dos processos a serem otimizados, de forma mais aderente à estratégia
institucional;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão periódica dos instrumentos de gestão, a fim de mantê-los
atualizados e eficientes;
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Cadeia de Valor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, constante do
Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. A expressão Cadeia de Valor compreende o conjunto de macroprocessos finalísticos, de
Gerenciamento e Governança e de suporte que se inter-relacionam e agregam valor aos trabalhos da Instituição,
de modo a satisfazer as necessidades dos usuários de seus serviços.
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, consideram-se:
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I – macroprocessos finalísticos: processos de trabalho que geram os produtos ou serviços entregues ou
percebidos pelos clientes externos, essenciais à existência da organização, e que recebem apoio de outros
processos internos;
II – macroprocessos de gerenciamento e governança: processos de trabalho que orientam a Alta Administração
na tomada de decisão, capazes de promover a formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e a
consecução das metas institucionais, assegurando que os macroprocessos finalísticos e de suporte atinjam os
resultados pretendidos; e
III – macroprocessos de suporte: processos que suportam e habilitam outros processos e viabilizam o
funcionamento coordenado e integrado da organização, embora gerem resultados imperceptíveis ao público
externo, sendo essenciais à gestão efetiva do negócio.
Art. 3º A Cadeia de Valor e o desdobramento de seus macroprocessos e processos estão representados nos
anexos desta portaria.
Art. 4º A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégia elaborará documento denominado “Arquitetura de
Processos”, organizado com base na presente Cadeia de Valor, com a finalidade de orientar e aprofundar o
detalhamento dos processos de trabalho institucionais.
Parágrafo único. O documento “Arquitetura de Processos” será revisado periodicamente, sempre que
necessário, a fim de manter atualizado o referencial de desdobramento para as unidades.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogue-se a Portaria nº 250/2015-GP, que instituiu a pretérita Cadeia de Valor vigente até esta data.
Natal/RN, 03 de agosto de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereria
Presidente
* Anexo ao final desta edição
PORTARIA Nº 180/2018 GP
Designa Juiz de Direito para a jurisdição das Zonas Eleitorais que especifica.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Casa; o art. 3º,
§ 2º da Resolução TSE nº 21.009/2002 e o parágrafo único do art. 16 e §3º do art. 17 da Resolução TRE/RN nº
29/2015,
Considerando a informação constante dos Processos Administrativos Eletrônicos - PAE de Protocolos nºs
6321/2018 (37ª ZE), 9317/2018 (63ª ZE) e 9277/2018 (42ª ZE),
RESOLVE:
Art.1º Designar, com efeitos retroativos, a Juíza Mônica Maria Andrade da Silva para exercer, em substituição, a
jurisdição da 37ª Zona Eleitoral (Patu/RN), nos dias 02, 06, 07 e 08 de julho de 2018, bem como no período de
21 a 31 de julho de 2018, não fazendo jus à percepção da gratificação eleitoral correspondente, uma vez que a
percebe pelo exercício da jurisdição da 39ª Zona Eleitoral (Umarizal/RN).
Art. 2º Designar, com efeitos retroativos, a Juíza Mônica Maria Andrade da Silva para exercer, em substituição, a
jurisdição da 63ª Zona Eleitoral (Portalegre/RN), nos dias 02, 26 e 27 de julho de 2018, não fazendo jus à
percepção da gratificação eleitoral correspondente, uma vez que a percebe pelo exercício da jurisdição da 39ª
Zona Eleitoral (Umarizal/RN).
Art. 3º Designar, com efeitos retroativos, a Juíza Ana Orgette de Souza Fernandes Vieira para exercer, em
substituição, a jurisdição da 42ª Zona Eleitoral (Luís Gomes/RN), no período de 09 a 11 de julho de 2018,
fazendo jus à percepção da gratificação eleitoral correspondente, uma vez que não a percebe pelo exercício de
outra jurisdição eleitoral, condicionada à comprovação do efetivo exercício na referida Zona Eleitoral.
Art. 4º Designar, com efeitos retroativos, o Juiz Fábio Ferreira Vasconcelos para exercer, em substituição, a
jurisdição da 42ª Zona Eleitoral (Luís Gomes/RN), nos dias 12 e 13 de julho de 2018, fazendo jus à percepção da
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