Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral

Relatório Anual de Atividades da
Corregedoria Regional Eleitoral do
Maranhão

São Luís, 2013

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

Relatório Anual de Atividades da
Corregedoria Regional Eleitoral do
Maranhão
Des. José de Ribamar Froz Sobrinho

São Luís, 2013
2

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

Corregedoria Regional Eleitoral
Corregedor Regional Eleitoral
Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Dr. Raimundo Nonato Neris Ferreira

Assessorias:
Assessor Chefe da Corregedoria
Wewman Flávio Andrade Braga
Assessor Técnico da Corregedoria
Fabricyo Castro Cotrim
Coordenadorias:

Coordenadora de Assuntos Judiciários e Correicionais
Larissa Araújo Soares
Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral
Roberto Magno Aguiar Frazão

3

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

Sumário

1

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................

6

ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2013.....................................
Projeto “Eleições 2014: Seção Especial de Presos Provisórios e o Voto em
1.1
Trânsito”..................................................................................................
1.2 Semana do Jovem Eleitor.............................................................................

8

10

1.3 Sistema de Filiação Partidária (FILIAWEB) .................................................

11

1.3.1
2

9

Filiação Partidária ............................................................................

11

PROJETOS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2014 ................................

13

2.1 Fechamento do Cadastro .............................................................................
2.2 Reuniões com Juízes e chefes dos Cartórios Eleitorais...................................

13

2.3 Votação Paralela...........................................................................................
2.4 Fiscalização da Propaganda.........................................................................

14

13

14

2.5 Expansão das Funcionalidades do SIOCREZ..............................................
14
2.6 Implantar o Sistema INFODIP .......................................................................... 15
3

ESTATÍSTICAS PROCESSUAIS E EXPEDIENTES...................................

16

3.1 Regulamentação e uniformização das atividades e serviços eleitorais........

16

3.1.1

Provimentos ....................................................................................

16

3.1.2

Resoluções......................................................................................

17
18

3.1.3 Ofícios-Circulares............................................................................
3.2 Processos Judiciais.......................................................................................

22

3.2.1

Taxa de Congestionamento de Processos em Cartórios Eleitorais ....

23

3.2.2

Índice de Agilidade nos julgamentos de 1º Grau.............................

24

3.2.3

Prestações de Contas Eleitorais julgadas no prazo............................. 25
Percentual de disponibilização da íntegra das decisões no âmbito da
26
justiça eleitoral na internet....................................................................
Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.................... 26

3.2.4
3.2.5

4

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

4

5
6

QUANTITATIVO DE INSPEÇÕES E CORREIÇÕES REALIZADAS EM
2013...................................................................................................................................
4.1 Correições Extraordinárias..............................................................................

27

4.2 Inspeções.........................................................................................................

28

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - AÇÕES RELACIONADAS ÀS
ESTRATÉGIAS SEM INDICADORES............................................................

29

27

30

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES...........................................................
6.1 Participação do Corregedor Regional Eleitoral em reuniões e encontros........

30

6.2 Participação dos servidores da Corregedoria e Zonas Eleitorais em
36
cursos................................................................................................................
6.3 Participação de servidores da Corregedoria em ação social............................ 37
6.4 Participação de servidores da Corregedoria na “Comissão Multidisciplinar
37
Acessibilidade”...................................................................
6.5 Participação na elaboração da Carta de Serviços do TRE/MA........................ 39
CONCLUSÃO............................................................................................................ 39
ANEXOS....................................................................................................................

5

41

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 20, da Resolução nº.
7.651/65 – TSE, a Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão apresenta seu
relatório de atividades e ações com os dados referentes às atividades
desenvolvidas no ano de 2013.
A Corregedoria, no ato de zelar por sua missão, procurou, no
âmbito do seguimento regimentais, assegurar a correta aplicação das normas e
princípios aplicados nos serviços eleitorais, alinhados com as diretrizes de
gestão direcionadas pela Corregedoria-Geral Eleitoral/TSE, Conselho Nacional
de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, principalmente na tarefa
de orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos executados pelos cartórios
eleitorais.
Nesse contexto, 22% das zonas eleitorais do Estado do
Maranhão foram inspecionadas ou correcionadas, o que permitiu avaliar de
perto o trabalho desenvolvido, principalmente, pelos juízes e servidores dos
cartórios eleitorais localizados no interior do Estado.
A Corregedoria, seguindo esta linha de ação, não buscou
aprimorar tão somente suas atribuições rotineiras, mas também desenvolver
estratégias relacionadas ao pleito eleitoral de 2014, uma vez que esta será a
primeira eleição geral realizada na capital do Estado utilizando o sistema
biométrico de identificação no exercício do voto.
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Desse modo, durante todo ano de 2013, a CRE/MA voltou-se
para o planejamento estratégico a ser implementado na Eleição de 2014
visando sua plena eficácia.

Assim, sempre comprometida com a eficiência e eficácia,
aliada com o empenho dos seus servidores, a Corregedoria do Maranhão
trabalhará incansavelmente em prol da liberdade de expressão do eleitor por
meio do seu voto.

Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
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1 ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2013

A Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão, em 2013,
tratou de programar algumas medidas objetivando garantir o aperfeiçoamento
dos serviços jurisdicionais eleitorais tanto em nível de 1º grau, como no âmbito
da Corregedoria, principalmente nas atividades correlacionadas à execução da
eleição de 2014.
No mês de agosto, a Corregedoria maranhense sediou em São
Luís, o “XXXIV Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral do
Brasil”, e a Reunião dos Representantes das Corregedorias Eleitorais, no qual,
com o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por servidores dos
diversos setores deste Tribunal organizou um brilhante evento, ocasião na qual
foram debatidas e deliberadas relevantes questões institucionais atinentes a
toda Justiça Eleitoral.
Cabe destacar, também, a participação do TRE Móvel no
processo do recadastramento biométrico ocorrido nos bairros periféricos,
dentre os quais, Parque Vitória e Cohatrac, no município de São José de
Ribamar, que está sob a jurisdição da 47ª Zona Eleitoral do Estado, cujo
objetivo foi atender de maneira mais rápida e cômoda os eleitores naqueles
locais.
Com

relação

ao

Planejamento

das

Eleições

2014,

a

Corregedoria, aliada à Coordenadoria de Planejamento Estratégico – COPEG
elaboram por meio do sistema Pad Log (Padronização de Logística) os
cronogramas de execuções de ações relevantes a atividades a serem
desenvolvidas na Eleição Geral 2014, como o fechamento do cadastro, reunião
de juízes e chefes de cartórios, fiscalização e propaganda e votação paralela.
8

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

1.1. Projeto “Eleições 2014: Seção Especial de Presos Provisórios e o
Voto em Trânsito”
A Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão, buscando dar
andamento às ações que visam efetivar o direito de voto dos presos
provisórios, apresentou no XXXIV Encontro de Corregedores, ocorrido no
período de 25 a 27 de agosto, na cidade de São Luís – MA, o projeto “Eleições
2014: Seção Especial de Presos Provisórios e o Voto em Trânsito”.
Naquela ocasião, o referido projeto recebeu aprovação dos
membros do Colégio de Corregedores, tendo constado na Carta de São Luís a
decisão do Colégio em manifestar apoio à proposta do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, no sentido de editar norma que regulamente de forma
específica e obrigatória os atos preparatórios para as eleições em seções
especiais para presos provisórios pelos TRE’s, criando mecanismos de voto
em trânsito para as seções eleitorais para o Pleito de 2014.
A proposta teve como principal justificativa o insignificante
número de presos provisórios que efetivamente têm participado do processo
eleitoral, em todo o Brasil. Dessa forma, entendeu-se necessária uma
reformulação dos mecanismos de promoção do voto para o preso provisório,
sendo imperioso o engajamento da Justiça Eleitoral no papel de conscientizar e
promover a participação desse público no cenário eleitoral.

Assim, o projeto propôs uma adaptação e ampliação do
mecanismo do voto em trânsito, de forma que permita maior flexibilidade no
que se refere à possibilidade de voto do preso provisório. O mecanismo
permitirá que o preso provisório não cadastrado regular e tempestivamente na
seção eleitoral especial nos estabelecimentos prisionais, mas que esteja apto
9
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para votar na sua seção originária no dia da eleição possa votar, “em trânsito”,
para todos os cargos na seção especial, desde que tenha manifestado
interesse prévio nesse sentido, em meados de agosto ou outra data
estabelecida pelo TSE, desde que mais próxima ao pleito.
É de se ressaltar a grande importância, para o êxito da referido
proposta, esforços no que tange ao recadastramento dos presos nos
estabelecimentos prisionais. E nesse sentido a CRE-MA já no ano de 2013, no
mês de junho, em Parceria com o “Projeto Começar de Novo”- TJ/MA,
coordenou o deslocamento de servidores para alistamentos eleitorais dos
presos provisórios no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, nesta capital.
Em continuidade ao procedimento, esta Corregedoria pretende
realizar novos deslocamentos para as unidades de estabelecimentos prisionais
em 2014, visando aumentar o quantitativo de eleitores presos aptos ao voto no
pleito vindouro, em todo o Estado.

1.2 Semana do Jovem Eleitor

Visando fomentar a participação da população jovem e evitar a
busca pela primeira inscrição eleitoral próximo ao prazo de encerramento do
alistamento eleitoral em 2014, essa Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
elaborou o projeto “Semana do Jovem Eleitor”, que tem o objetivo de fortalecer
a cidadania, estimulando a participação do eleitor jovem nos rumos da política
nacional.

Em apoio a esse importante projeto de âmbito nacional, esta
Corregedoria Regional, juntamente com a Assessoria de Comunicação,
promoveu a campanha em nossa circunscrição mediante veiculação de matéria

10

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

na internet sobre o assunto e encaminhamento do link dos spots para as
zonas.

Foi enviada aos juízes eleitorais, comunicação para que as zonas
eleitorais aderissem à campanha, divulgando o material gráfico disponibilizado
pelo TSE e propondo ações locais visando à disseminação do projeto, como a
promoção de palestras, audiências públicas, reuniões e visitas às escolas e
outras.
1.3 Sistema de Filiação Partidária - FILIAWEB

No ano de 2013, a Corregedoria/MA coordenou a sistemática
de filiação partidária, no sentido de promover a divulgação do sistema
(FILIAWEB) entre as Zonas Eleitorais e entre os diretórios regionais dos
partidos, determinando que fossem repassadas todas as informações aos
respectivos diretórios municipais.

Atuou-se na elucidação de dúvidas da Resolução n.º
23.117/2009 do TSE, bem como o Provimento nº 10/2009 da CGE, como as
situações envolvendo as notificações de eleitores sub judice, entre outras.
1.3.1 Filiação Partidária

Em relação à filiação partidária, a CRE/MA realizou as
seguintes atividades:
•

encaminhamento dos Provimentos da Corregedoria-Geral Eleitoral que
definiram os cronogramas de processamento de lista ordinária e
especial às Zonas Eleitorais;
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•

acompanhamento do processamento de dados das listagens ordinárias
de que trata a Resolução nº 23.117/2009 do TSE;

•

acompanhamento e execução do processamento de dados das listagens
especiais de que trata a Resolução nº 23.117/2009 do TSE;

•

análise, fiscalização, orientação e execução das atividades relacionadas
à instrução e trâmite dos processos de filiação partidária;

•

atendimento de consultas formuladas pelos Cartórios Eleitorais,
Secretarias do Tribunal, partidos políticos e demais interessados;

•

elaboração de instruções e circulares às Zonas Eleitorais e aos partidos
políticos emanadas das Corregedorias Geral e Regional da Justiça
Eleitoral;

•

emissão de certidões de filiação partidária;

•

promoção de treinamento para os partidos políticos e servidores dos
Cartórios Eleitorais;

•

emissão de parecer nos processos de duplicidade de filiação partidária
(sub judice) e posterior envio às Zonas Eleitorais;

•

promoção de ações com o objetivo de esclarecer às agremiações
partidárias sobre a importância das normas atinentes à filiação
partidária, por exemplo, a elaboração de fluxograma.

Com o intuito de orientar os Partidos Políticos acerca das
normas concernentes à filiação partidária, no ano de 2013, a CRE-MA,
participou da revisão da elaboração da “Cartilha de Filiação Partidária da
Escola Judiciária Eleitoral”;
No ano de 2013, a Corregedoria Eleitoral do Maranhão,
também

analisou,

fiscalizou,

acompanhou

e

executou

as

atividades

relacionadas à duplicidade/pluralidade de inscrições eleitorais de competência
do Corregedor Regional Eleitoral, orientando os cartórios eleitorais acerca de
12
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procedimentos relativos aos processos de duplicidade/pluralidade de inscrições
eleitorais em geral.

2 PROJETOS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2014
A Corregedoria considerando o planejamento e acompanhamento
das ações relativas ao macroprocesso Eleições de 2014, deste Tribunal,
coordenará os seguintes processos:
2.1 Fechamento do Cadastro
Neste Processo, cabe à Corregedoria desenvolver atividades
relacionadas ao alistamento eleitoral, principalmente aquelas realizadas no final
do prazo legal, visando minimizar os efeitos da alta procura por atendimento
nos anos eleitorais. Para a consecução do objetivo deverão ser elaboradas
propostas e modelos de ações relativas ao atendimento itinerante, estabelecer
período de plantões para atendimento aos eleitores, reunir chefes de cartórios,
convocar servidores para auxiliar cartórios eleitorais, participar ativamente da
Semana do Jovem Eleitor, formalizar termo de Cooperação com o Tribunal de
Justiça do Maranhão, no sentido de disponibilizar servidores para trabalharem
nos plantões, no período anterior ao fechamento do cadastro, principalmente
nas zonas eleitorais sediadas no interior do Estado.
2.2 Reuniões com Juízes e chefes de Cartórios

Estão previstas reuniões com juízes e servidores dos cartórios
eleitorais, bem como com os juízes de direito que irão compor as juntas
escrutinadoras na Eleição 2014, com datas e pautas a serem definidas,
direcionadas ao planejamento e execução de atividades relacionadas às
eleições.
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2.3 Votação Paralela

Caberá à Corregedoria gerir atividades relativas à Votação
Paralela nas Eleições 2014, como compor a Comissão de Votação Paralela,
fiscalizar a contratação de equipamentos de filmagem, indicar os membros do
MPE, designar servidores auxiliares da comissão, planejar as atividades do dia
da votação, comunicar dia do sorteio aos interessados, obter parcerias, buscar
apoio da SAF-TRE, supervisionar montagem do ambiente e testes, realizar o
sorteio das seções a serem auditadas, reunir a equipe de Auditoria e realizar
simulado.
2.4 Fiscalização da Propaganda
As atividades relacionadas à Propaganda e Fiscalização da
Campanha Eleitoral serão executadas mediante ações visando à ampliação
dos meios válidos de notificação, a definição da destinação do material
recolhido, a aquisição de decibelímetros com impressora, a melhoria da divisão
das competências das zonas eleitorais, a celebração de convênio com
prefeituras para destinação do material da propaganda, a capacitação de
servidores na CRE/MA e Comissões, a elaboração de passo a passo do
registro no SADP e a orientação sobre o Poder de Polícia às zonas eleitorais.
2.5 Expansão das Funcionalidades do SIOCREZ

O SIOCREZ se apresenta como o principal meio de
comunicação da Corregedoria e as zonas eleitorais, permitindo um acesso
rápido e seguro às orientações expedidas pela Corregedoria, possibilitando que
esta tenha a confirmação de que a informação chegou ao destinatário
tempestivamente.
14
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Em 2014, o sistema terá suas funcionalidades ampliadas,
tendo como proposta um novo módulo:

1. Calendário e gráfico de Atividades Zonas.
Consiste

na

possibilidade

de

cadastramento

de

datas

importantes ou prazos fatais para o cumprimento das orientações provenientes
da Secretaria do TRE ou da Corregedoria, classificando-se os prazos em:

I. Atividades Relacionadas à Eleição e;
II. Não Relacionadas às Eleições.

O efetivo cumprimento das atividades informado pelas zonas
no módulo “calendário” gerará um gráfico que espelhará o andamento dos
trabalhos nas zonas relacionados à eleição e demais atividades. Dessa forma,
será possível visualizar de forma global a relação de atividades cadastradas
pelos setores que demandem alguma providência das zonas relacionadas à
eleição e demais processos, assim como os prazos e evolução do cumprimento
delas nos cartórios.

2.6 Implantar o Sistema INFODIP

A implantação do Sistema INFODIP, desenvolvido pelo TREPR, tem o objetivo de melhorar a eficiência no recebimento e processamento
das comunicações de suspensão e/ou restabelecimento de direitos políticos,
possibilitando o encaminhamento, por via eletrônica, destas informações.

15
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3 ESTATÍSTÍCAS PROCESSUAIS E EXPEDIENTES

3.1 Regulamentação e uniformização das atividades e serviços eleitorais

Com o objetivo de dar continuidade ao processo de
uniformização, regulamentação e orientação das atividades desenvolvidas
pelos Cartórios Eleitorais, esta Corregedoria baixou, até a presente data, 601
Portarias, 35 Ofícios-Circulares, 08 Provimentos, os quais comunicavam
decisões e orientações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão e da Corregedoria Regional Eleitoral do
Maranhão, dentre outras que visam à regularidade dos serviços eleitorais.

Foram expedidos, também, como procedimentos de mero
expediente ou de rotina, 1.600 Ofícios Externos, 25 Ofícios Internos e 31
Comunicados.
Foram autuados, ainda, 76 processos administrativos nesta
Corregedoria.

3.1.1 Provimentos
•

Provimento nº 1/2013 da CRE/MA – Dispõe sobre a utilização de
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) gráfico durante os
trabalhos de revisão de eleitorado cumulada com recadastramento
biométrico no Município de São Luís - MA e dá outras providências.

•

Provimento nº 2/2013 da CRE/MA – Dispõe sobre o horário de
funcionamento do Balcão de atendimento do Fórum Eleitoral da Capital
no período do recadastramento biométrico em São Luís.

•

Provimento nº 03/2013 da CRE/MA – Informa sobre o novo horário dos
cartórios do interior e capital para o mês de julho.
16
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•

Provimento nº 04/2013 da CRE/MA – Dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicação de atos das zonas eleitorais no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE).

•

Provimento nº 05/2013 da CRE/MA – Encaminha às Zonas Eleitorais o
Provimento nº 05/2013-CRE/MA, que altera o Provimento nº. 02/2006CRE-MA, que dispõe sobre o cancelamento de inscrição eleitoral em
razão da informação de falecimento de eleitor pelo Cartório de Registro
Civil ou Corregedoria Regional Eleitoral.

•

Provimento nº 06/2013 da CRE/MA – Delega competência à Secretária
de Gestão de Pessoas para regularizar a frequência dos servidores
lotados nos Fóruns e Cartórios Eleitorais.

•

Provimento nº 07/2013 da CRE/MA – Determina a suspensão do
atendimento ao público no Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Rosário.

•

Provimento nº 08/2013 da CRE/MA - Determina a suspensão do
atendimento ao público nos Cartórios da 9ª e 67ª Zonas Eleitorais de
Pedreiras.

3.1.2 Resoluções
•

Resolução n.º 8.320/13 do TRE/MA - Dirimiu conflito negativo de
atribuições entre a Polícia Federal e a Polícia Civil na 87ª Zona Eleitoral.

•

Resolução n.º 8.328/13 do TRE/MA – Altera as Resoluções TRE-MA n.
7715, de 03 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação e
funcionamento da Ouvidoria Regional Eleitoral do Maranhão, e 7044, de
13 de novembro de 2007, que aprova o Regulamento Interno da
Secretaria do TRE-MA e da Corregedoria Regional Eleitoral do
Maranhão.
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•

Resolução n.º 8.331/13 do TRE/MA - Estabelece instruções para a
realização da revisão eleitoral com recadastramento biométrico no
município de São Luís, autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

•

Resolução n.º 8.349/13 do TRE/MA - Dispõe sobre a designação de
Juiz de Direito, com reconhecida experiência no exercício da função
eleitoral, para auxiliar nos Trabalhos da Corregedoria Regional Eleitoral.

•

Resolução n.º 8.377/13 do TRE/MA - Estabelece instruções para a
realização da Revisão Eleitoral com Recadastramento Biométrico no
Município de Barra do Corda, autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

•

Resolução n.º 8.395/13 do TRE/MA - Estabelece instruções para a
realização da revisão eleitoral com recadastramento biométrico no
município de São José de Ribamar autorizada pelo tribunal superior
eleitoral.

•

Resolução n.º 8.433/13 do TRE/MA - Estabelece instruções para
apresentação de documentos de identidade e comprovantes de
domicílio pelo eleitor durante os procedimentos de Revisão de Eleitorado
cumulados com recadastramento biométrico realizados nos município de
São Luís, São José de Ribamar, Barra do Corda, Fernando Falcão e
Jenipapo dos Vieiras.

•

Resolução n.º 8.444/13 do TRE/MA - Estabelece instruções para a
realização da revisão eleitoral com recadastramento biométrico no
Município de Timbiras, autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

3.1.3 Ofícios-Circulares
•

Ofício-Circular nº 35/2013 –

Encaminha o Provimento n.º 21/2013-

CGE, que estabelece o cronograma de processamento das relações
especiais do mês de dezembro de 2013 e anexos.
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•

Ofício-Circular

n.º

34/2013

–

Solicita

encaminhamento

de

recomendação à Prefeitura Municipal para fins de adequação das
escolas aos requisitos de acessibilidade.
•

Ofício-Circular 33/2013 – Informa sobre o período de realização das
correições ordinárias/2013.

•

Ofício- Circular nº. 30/2013 – Encaminha Ofício CGE nº 33 e
Informação nº. 205 referente ao Projeto "Semana do Jovem Eleitor" e
traz orientações sobre as providências que as zonas deverão adotar.

•

Ofício-Circular

n.º

29/2013

–

Estabelece

o

cronograma

de

processamento das relações de filiados para o mês de outubro de 2013,
em cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei n.º 9.096/95.
•

Ofício-Circular n.º 28/2013 – Observância, pelos chefes de cartórios,
das normas insertas na Resolução TSE n° 23.282/2010 , que disciplina a
criação, fusão, incorporação de partidos políticos.

•

Ofício-Circular n.º 27/2013 – Encaminha o Ofício nº 1941/2013-CGE,
da lavra da Corregedora-Geral Eleitoral, onde solicita informações sobre
o descumprimento de normas fixadas pela Resolução nº 23.282/2010TSE, por parte dos cartórios eleitorais.

•

Ofício-Circular nº 26/2013 – Complementa o Ofício-Circular 18/2013, e
traz orientações sobre a marcação de seção especial em locais de
votação apenas com uma seção.

•

Ofício-Circular n.º 23/2013 – Encaminha Provimento nº. 03/2013 que
informa sobre o novo horário dos cartórios do interior e capital para o
mês de julho.

•

Ofício-Circular nº 022/2013 – Sobre o encerramento do prazo para
julgamento, em primeira instância, dos processos oriundos das Eleições
2012 que possam resultar em perda de mandato eletivo.
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•

Ofício-Circular nº. 21/2013 – A fim de trazer elementos para ações do
Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, solicita preenchimento
de formulário com tipo de local de votação, no prazo de 5 dias.

•

Ofício-Circular

nº.

20/2013

–

Traz

orientações

referente

ao

procedimento de instrução das Cartas de Ordem enviadas ao TRE.
•

Ofício-Circular nº 19/2013 –

Traz orientações sobre as novas

funcionalidades do ELO referentes aos motivos de registro de decisão
em diligência.
•

Ofício-Circular nº 18/2013 – Recomenda atualizar no Sistema ELO
pelo menos uma seção por local de votação como seção especial.

•

Ofício-Circular n.º 17/2013 – Solicita no menor prazo possível,
informações

sobre

o

número de processos

ainda pendentes

de

julgamentos, a fase processual e o prazo considerado razoável para o
julgamento dessas ações.
•

Ofício-Circular nº 16/2013 – Orientação sobre a atualização do
cadastro eleitoral referente aos eleitores com deficiência ou mobilidade
reduzida, em razão do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral.

•

Ofício-Circular n.º 13/2013 – Informa nova implementação no sistema
ELO referente à inclusão do campo destinado à anotação do vinculo
com o município declarado pelo eleitor - encaminha decisão proferida no
Processo nº. 10.897/2010-CGE.

•

Ofício-Circular nº 12/2013 –

Encaminha o Provimento n.º 15/2013,

oriundo da Corregedoria-Geral Eleitoral, que estabelece o cronograma
de processamento das relações especiais do mês de junho de 2013 e
anexos.
•

Ofício-Circular nº 11/2013 – Informa decisão da Corte do TRE no
sentido de que os processos que resultem perda de mandato eletivo
sejam julgados pelos juízes eleitorais até 30.06.2013.
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•

Ofício-Circular n.º 10/2013 – Encaminha a Portaria n.º 219/2013 - TRE
e seus anexos, que institui o reembolso das despesas efetuadas por
servidores que forem designados para o cumprimento de mandados, e
traz informações de que dúvidas devem ser dirimidas pela SECOJ

•

Ofício-Circular n.º 09/2013 –

Solicita informações acerca do

quantitativo de condenações à pena de prestação pecuniária entre os
anos de 2012-2013.
•

Ofício-circular nº 08/2013 – Encaminha o Provimento n.º 10/2013 CGE, que estabelece o cronograma de processamento das relações de
filiados para o mês de abril de 2013, em cumprimento ao disposto no art.
19 da Lei n.º 9.096/95.

•

Ofício-Circular n° 07/2013 – Orientações do Corregedor aos chefes de
cartório sobre a utilização do e-mail eletrônico funcional.

•

Ofício-Circular nº. 06/2013 – Solicita informações, no prazo de 5 dias,
sobre as providências tomadas referentes à identificação de eleitores
deficientes com mobilidade reduzida

•

Ofício-Circular nº 05/2013 –

Envio de relação de lista de processos

que possam resultar em cassação de mandatos.
•

Ofício-Circular nº. 03/2013 – Estabelece orientações sobre o
tratamento a ser dispensado aos eleitores que deixaram de votar nas
três últimas eleições

•

Ofício-Circular nº. 02/2013 – Comunica que o Tribunal autorizou a
retirada de lacres e mídias das urnas utilizadas nas Eleições 2012 e
trata do transporte de urnas, mídias, paletes e baterias para São Luís.

•

Ofício-Circular nº. 01/2013 – Encaminha decisão que dirimiu conflito
negativo de atribuições entre a Polícia Federal e a Polícia Civil na 87ª
Zona Eleitoral.
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3.2

Processos Judiciais

Durante o ano de 2013, foram distribuídos 91 processos à
nossa relatoria, tendo sido julgados 57 processos no plenário, e proferidas 8
decisões monocráticas terminativas.

Os demais se encontram tramitando regularmente, tendo esta
unidade envidado todos os esforços no sentido de imprimir celeridade aos
feitos, visando ao julgamento de todas as ações.

Segue abaixo a estatística do ano de 2013:

MÊS

TRAMITANDO

DISTRIBUÍDOS

Julgados no Plenário

Decisões
Monocráticas

JAN

49

21

04

0

FEV

54

06

05

0

MAR

46

04

12

02

ABR

35

01

10

02

MAI

34

08

09

0

JUN

36

07

06

0

JUL

48

14

01

0

AGO

52

07

02

01

SET

59

11

03

01

OUT

64

12

05

02

TOT

--

91

57

08

(Atualizada até 31.10.2013)
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3.2.1 Taxa de Congestionamento de Processos em Cartórios Eleitorais
RELATÓRIO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO 1º GRAU DA
JURISDIÇÃO ELEITORAL
DADOS ATÉ 30.11.2013

INDICADOR 1 – TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU

Objetivo – Reduzir a taxa de congestionamento no 1º Grau para 10%, até 2014.

Fórmula: TC1º = {1 – [TBaix1º / (CN1º + CP1º)]} X 100

Tbaix1º = Total de Processos Baixados* entre 01.01.2013 e 30.11.2013.

(*) Baixados = Sobrestados + Arquivados + Remetidos + Apensados
Sobrestados  32 Arquivados  27.402 Remetidos  537 Apensados  229

_________________
TBaix1º = 28.200
CN1º = Casos Novos autuados entre 01.01.2013 e 30.11.2013: 4.257
CP1º = Casos Pendentes do semestre anterior (até 30.06.2013): 18.898
(retirado do relatório de Casos Pendentes da Justiça em Números)

Cálculo:
TC1º = {1 – [TBaix1º / (CN1º + CP1º)]} X 100
TC1º = {1 – [28.200/(4.257+18.898)]} X 100
TC1º = {1 – [28.200/23.155]} X 100
TC1º = {1 – 1,1217} X 100
TC1º = -0,1217 X 100
TC1º = -12,17%
Taxa de Congestionamento de JAN a NOV/2013: -12,17%
23

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Corregedoria Regional Eleitoral
_____________________________________________________________________________________________________

IDEAL PARA 2013: 15% (QUANTO MENOR, MELHOR)

3.2.2 Índice de Agilidade nos julgamentos de 1º Grau

INDICADOR 2- ÍNDICE DE AGILIDADE NOS JULGAMENTOS DE 1º
GRAU

Objetivo - Aumentar para 90% o percentual de processos judiciais julgados
em até um ano no 1º Grau, até 2014.

Fórmula: IA1º = (PJ1º/ TCJ1º) X 100

IA1º = Índice de Agilidade nos Julgamentos (1º Grau)
PJ1º = Processos Autuados e Julgados no ano corrente (01.01.2013 a
30.11.2013) = 2.713
TCJ1º = Total de Casos Julgados no ano corrente (01.01.2013 a
30.11.2013) = 13.925
OBS.: Os fatores PJ1º e TCJ1º não contemplam as Prestações de
Conta, tendo em vista que as mesmas já são aferidas por um indicador
próprio.
Cálculo:
IA1º = (PJº/ TCJº) X 100
IA1º = (2.713/13.925) X 100
IA1º = 0,1948x 100
IA1º = 19,48%
Índice de agilidade de OUT/2012 a SET/2013: 19,48%

IDEAL PARA 2013: 80% (QUANTO MAIOR, MELHOR)
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3.2.3

Prestações de Contas Eleitorais julgadas no prazo

INDICADOR 3- PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS JULGADAS NO
PRAZO

Objetivo – Aumentar para 100% o percentual de prestações de contas de
pleitos eleitorais* julgadas em até 1 ano, até 2014.

(*) Este indicador não contempla as Prestações de Contas Partidárias referentes
ao exercício financeiro apresentadas anualmente.
Fórmula: PCJP1º = (TPCJ1º/ TPC1º) X 100

PCJP1º = Prestação de contas eleitorais julgadas no prazo (1º Grau)
TPCJ1º = Total de prestação de contas de pleitos eleitorais julgadas.
(01.12.2012 até 30.11.2013) = 3.609
TPC1º = Total de prestação de contas de pleitos eleitorais autuadas.
(01.12.2012 até 30.11.2013) = 4.712
Cálculo:
PCJP1º = (TPCJ1º/ TPC1º) X 100
PCJP1º = (3.609/4.712) X 100
PCJP1º = 0,7659 X 100
PCJP = 76,59%
Contas eleitorais julgadas no prazo: 76,59%
IDEAL PARA 2013: 100% (QUANTO MAIOR, MELHOR)
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3.2.4

Percentual de disponibilização da íntegra das decisões no âmbito
da justiça eleitoral na internet

INDICADOR 13 – PERCENTUAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA
DAS DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA
INTERNET
Objetivo – Disponibilizar o conteúdo integral de 100% dos processos de 1º
Grau, até 2014.
Fórmula: PIP1º = (TAP1º/ TAPP1º) X 100
PIP1º = Publicação Integral dos Processos na Internet (1º Grau)
TAP1º = Atos Publicados (01.01 a 30.11.2013) = 23.955
TAPP1º = Total de Atos Passíveis de Publicação (01.01 a 30.11.2013) =
25.376
Cálculo:
PIP1º = (TAP1º/ TAPP1º) X 100
PIP1º = (TAP1º/ TAPP1º) X 100
PIP1º = (23.955/25.376) X 100
PIP1º = 0,9440X 100
PIP1º = 94,40%
Publicação de processos na internet de JAN a SET/2013: 94,40%

IDEAL PARA 2012: 80% (QUANTO MAIOR, MELHOR)

3.2.5

Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça – CNJ

As metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de JustiçaCNJ estão expostas através de tabela, vide anexo.
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4 QUANTITATIVO DE INSPEÇÕES E CORREIÇÕES REALIZADAS EM 2013

No âmbito de sua atribuição de supervisão e fiscalização dos
serviços dos juizos eleitorais e suas equipes, no ano de 2013, a Corregedoria
Regional Eleitoral do Maranhão, em cumprimento ao Indicador “Percentual de
Zonas

Visitadas”,

estabelecido

no

XXIII

Encontro

do

Colégio

de

Corregedores, promoveu a realização de 10 procedimentos de correição
extraordinária e 12 inspeções, todos executados diretamente por servidores da
própria Corregedoria, sob a supervisão do Juiz Auxiliar da CRE/MA, Dr.
Raimundo Nonato Neris Ferreira, totalizando visitação em 22% (vinte e dois por
cento) das unidades cartorárias do TRE/MA.

Os procedimentos foram realizados nas seguintes zonas
eleitorais:

4.1

Correições Extraordinárias

I.100ª Zona Eleitoral de Maracaçumé – 01 a 03 de abril de 2013
II.101ª Zona Eleitoral de Governador Nunes Freire – 03 a 05 de abril de 2013
III.47ª Zona Eleitoral de São José de Ribamar – 14 e 15 de maio de 2013
IV.93ª Zona Eleitoral de Paço do Lumiar – 16 e 17 de maio de 2013
V.08ª Zona Eleitoral de Coroatá – 17 a 19 de junho de 2013
VI.68ª Zona Eleitoral de Coroatá – 19 a 21 de junho de 2013
VII.30ª Zona Eleitoral de Guimarães – 08 a 10 de julho de 2013
VIII.38ª Zona Eleitoral de São Bento – 10 a 12 de julho de 2013
IX.84ª Zona Eleitoral de São Mateus – 09 a 10 de dezembro de 2013
X.109ª Zona Eleitoral de Anajatuba – 10 a 12 de dezembro de 2013
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4.2

Inspeções

I. 102ª Zona Eleitoral de Paulo Ramos– 26 a 27 de agosto de 2013
II. 49ª Zona Eleitoral de Vitorino Freire – 28 a 29 de agosto de 2013
III. 87ª Zona Eleitoral de Olho D’Água das Cunhas – 29 a 30 de agosto de 2013
IV. 20ª Zona Eleitoral de Viana – 16 a 17 de setembro de 2013
V. 111ª Zona Eleitoral de São Vicente Férrer – 18 a 19 de setembro de 2013
VI. 63ª Zona Eleitoral de São João Batista – 19 a 20 de setembro de 2013
VII. 32ª Zona Eleitoral de Humberto de Campos – 21 a 22 de outubro de 2013
VIII. 31ª Zona Eleitoral de Icatu – 23 a 24 de outubro de 2013
IX. 18ª Zona Eleitoral de Rosário – 24 a 25 de outubro de 2013
X. 22ª Zona Eleitoral de Balsas – 25 a 26 de novembro de 2013
XI. 26ª Zona Eleitoral de Carolina – 27 de novembro de 2013
XII. 33ª Zona Eleitoral de Imperatriz – 28 de novembro de 2013

Todos os procedimentos foram autuados na classe CI
(correição e inspeção) e submetidos a análise e homologação do Corregedor
Regional Eleitoral, que determinou a realização de diversas providências no
sentido de aperfeiçoar os trabalhos eleitorais e sanar pendências verificadas
nas rotinas cartorárias.
Ressalte-se que, a partir do mês de agosto do corrente
ano, passou-se a adotar o Sistema de Processos Administrativos (PAD)
implantado por este Tribunal para tramitar os procedimentos relacionados a
correições e inspeções.
Finalmente, informamos que, nos termos da Resolução nº
21.372/2003, todas as zonas eleitorais do Estado do Maranhão, com exceção
das 22ª, 26ª, 33ª, 84ª e 109ª Zonas Eleitorais, que foram submetidas a
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inspeções ou correições extraordinárias nos meses de novembro e dezembro,
executaram procedimento de correição ordinária.

5

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

-

AÇÕES

RELACIONADAS

ÀS

ESTRATÉGIAS SEM INDICADORES
√ Objetivo Estratégico VII: Aprimorar a comunicação interna
Definição de indicador sujeita a prévia implementação de ação
estratégica voltada a criar mecanismo de comunicação e avaliação das
orientações expedidas, mediante estudos sob a coordenação da CorregedoriaGeral da Justiça Eleitoral.

Ressalte-se que embora essa ação estratégica seja de
responsabilidade da CGE, a CRE/MA entende importante utilizar os
indicadores abaixo para medir a efetividade dos canais de comunicação
internos entre ela e as zonas eleitorais.

INDICADOR 1: Índice de informações de baixa conformidade (IBC).
OBJETIVO: Promover a comunicação adequada e tempestiva das informações
para a atuação das zonas eleitorais.
META: Manter abaixo de 30% o índice de informações de baixa conformidade,
a partir de julho de 2009, e abaixo de 25%, a partir de janeiro de 2010.
Índice de Baixa Conformidade CRE/MA – 0,23%

*META ATINGIDA (Relatório de Grau de satisfação das Postagens)
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INDICADOR 2: Taxa de adesão aos canais de comunicação (TAC).
OBJETIVO: Promover a comunicação adequada e tempestiva de informações
para a atuação das zonas eleitorais.
META: Vincular, até dezembro de 2009, pelo menos 80% das zonas eleitorais
a um canal corporativo prioritário de comunicação.
Taxa de Adesão aos Canais de Comunicação CRE/MA – 100%
Através do SIOCREZ , e-mail e intranet –

*META ATINGIDA ( Relatório de Recebimentos das Postagens)

6 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

6.1 Participação do Corregedor Regional Eleitoral em reuniões e
encontros

Neste ano, exercerem as funções de Corregedor Regional
Eleitoral deste Regional o Des. José Bernardo Silva Rodrigues, no período
de 1º de janeiro a 24 de fevereiro de 2013, e o Des. JOSÉ DE RIBAMAR
FROZ SOBRINHO que tomou posse no cargo de Corregedor Regional
Eleitoral, em 25 de fevereiro de 2013, estando atualmente à frente da Vicepresidência e da Corregedoria.



Na condução da Corregedoria o Des. José Bernardo Silva
Rodrigues, participou dos seguintes eventos:

► Reunião com o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, visando parceria com a
Prefeitura de São Luís, em apoio ao recadastramento biométrico na Capital do
Estado – São Luís/MA – 17 de janeiro;
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► Reunião com os Juízes Eleitorais e Chefes de Cartório do Fórum
Eleitoral da Capital sobre o recadastramento biométrico – São Luís/MA –
28 de janeiro;

►Assinatura do Termo de Parceria com o Governo do Estado do
Maranhão para o recadastramento biométrico – São Luís/MA – 30 de
janeiro;

► Participação de Sessão Solene de abertura dos trabalhos da 3ª Sessão
Legislativa da 17ª Legislatura – São Luís/MA – 04 de fevereiro;

► Participação nos eventos comemorativos aos 15 anos do VIVA
CIDADÃO – São Luís/MA – 04 de fevereiro;

► Reunião com a Zona Eleitoral de São José de Ribamar sobre biometria
– São Luís/MA – 07 de fevereiro;

► Apresentação da Biometria na Assembléia Legislativa do Estado do
Maranhão – São Luís/MA – 21 de fevereiro;

 Gestão - Corregedor Des. JOSÉ DE RIBAMAR FROZ
SOBRINHO

O Des. JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO no cargo de
Corregedor Regional Eleitoral deste Regional, dando continuidade aos
trabalhos, recorreu ao aperfeiçoamento contínuo da Justiça Eleitoral para uma
maior efetividade na prestação jurisdicional.
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Gerenciou as atividades relativas às funções assumidas,
priorizando o recadastramento biométrico e os projetos de segurança,
consciente da complexidade dos trabalhos e dos desafios das próximas
eleições.
Participou dos eventos abaixo:

►Audiência com a Ministra Carmem Lúcia – Presidente do TSE
Brasília/DF – 26 de fevereiro;

–

►Posse da Ministra Luciana Lóssio no cargo de Membro Efetivo do TSE –
Brasília/DF – 26 de fevereiro;

►Painel com o Tema: “Biometria, NOVO CADASTRAMENTO
ELEITORAL”, de autoria do Vereador Josué Pinheiro – São Luís/MA – 04
de março;

►Comemoração dos 3 anos do VIVA CIDADÃO do Jaracati Shopping –
São Luís/MA – 08 de março;

► Reunião de trabalho com a Corregedora-Geral do TSE, Ministra Nancy
Andrighi e Inauguração da Galeria de Corregedores – Brasília/DF – 21 de
março;
► Sessão Solene de homenagem ao Senhor Zildene Falcão pelos 50 anos
como empresário – São Luís/MA – 04 de abril;
► Reunião com Representante da Prefeitura de São José de Ribamar
sobre biometria – São Luís/MA – 09 de abril;

► Visita ao Fórum Eleitoral da Capital – São Luís/MA– 09 de abril;

► XXXIII Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral –
Rio Quente/GO – 11 a 13 de abril;
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► Reunião com o Secretario Adjunto de Segurança Pública – Laércio
Costa Gomes e representantes do SINTRAJUFE, para tratar de Segurança
do Prédio do TRE e servidores – São Luís/MA – 15 de abril;
► Posse do Des. Raimundo José Barros de Sousa, no cargo de Membro
Substituto do TRE/MA – categoria de Desembargador – São Luís/MA – 15
de abril;

► Instalação de Posto de Recadastramento Eleitoral Biométrico no TJ/MA
– São Luís/MA – 17 de abril;

► Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de
Barra do Corda, para fins de instalação do recadastramento biométrico dos
eleitores – São Luís/MA – 07 de maio;

► Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do Brasil –
Brasília/DF– 10 de maio;

► Visita da Ministra Carmem Lúcia ao Fórum Eleitoral da Capital e
TRE/MA – São Luís/MA– 17 de maio;

► Visita de Dom José Belisário, Arcebispo de São Luís– São Luís/MA.–
23 de maio;

► Reunião com a Drª. Ticianny Gedeon, Juíza Eleitoral da 47ª Zona de São
José de Ribamar - São Luís/MA – 23 de maio;

►Abertura Oficial do Posto de Recadastramento Biométrico e
Audiência Pública – Barra do Corda/MA – 20 e 21 de junho;
►Visita ao Posto de Recadastramento Biométrico
Ribamar/MA – 5 de julho;

– São José de

►Audiência com a Ministra Laurita Vaz – Brasília/DF – 1 de agosto;
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►Audiência com a Ministra Carmem Lúcia e agenda no TSE –
Brasília/DF – 1 e 2 de agosto;

►Reunião para a Abertura Oficial do Planejamento das Eleições 2014 –
São Luís/MA. – 7 de agosto;

►Lançamento da Cartilha de Filiação Partidária e Capacitação com os
Partidos Políticos – Evento da EJE – São Luís/MA – 9 de agosto;

►Reunião com os Representantes dos Chefes de Cartório das Zonas
Eleitorais – São Luís/MA – 15 de agosto;
►Palestra na Assembléia Legislativa – “Painel sobre Reforma Política”
São Luís/MA – 16 de agosto;
►XXXIV Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral - São
Luís/MA – 21 a 24 de agosto;

►Posse do Juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida, como Membro
Efetivo da Corte - São Luís/MA – 10 de setembro;

►Aula Inaugural do Curso de Especialização em Direito Eleitoral – Evento
da EJE - São Luís/MA – 13 de setembro;

►Reunião sobre PLN nº 07 e 08 - referente a créditos orçamentários para
construção de Cartórios Eleitorais no Estado do Maranhão - Brasília/DF –
16 e 17 de setembro;

►Congresso de Direito Eleitoral – EJE/MA. - São Luís/MA – 18 e 19 de
setembro;
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►Visita aos Fórum Eleitorais das Cidades de Imperatriz (apresentação da
cartilha elaborada pela EJE sobre Filiação Partidária), Grajaú e Porto
Franco (lançamento da Pedra Fundamental) - MA – 25 a 27 de setembro;

►Reunião com a Segurança Pública - São Luís/MA – 30 de setembro;

►Visita para acompanhamento da Biometria no Fórum Eleitoral de São
Luís - São Luís/MA – 11 de outubro;

►Audiência com a Ministra Laurita Vaz - Brasília/DF – 24 e 25 de outubro;

►Reunião para a realização de Diagnóstico da Gestão - São Luís/MA – 29
de outubro;

►Posse da Juíza Maria José França Ribeiro, no cargo de Membro
Substituto do TRE/MA. – categoria Juiz de Direito - São Luís/MA – 08 de
novembro;

►Posse do Juiz Osmar Gomes dos Santos, no cargo de Membro
Substituto do TRE/MA. – categoria Juiz de Direito - São Luís/MA – 11 de
novembro;

►VII Encontro Nacional do Poder Judiciário - Belém/PA – 18 e 19 de
novembro;

►Posse do Ministro Marco Aurélio na Presidência do TSE - Brasília/DF –
19 de novembro;

►Reunião com o Corregedor Nacional de Justiça - Brasília/DF – 20 de
novembro;

►Reunião com a Dra. Ticiany Gedeon – Juíza de São José de Ribamar –
São Luís /MA – 25 de novembro.
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►XXXV Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil – São
Paulo/SP – 29 e 30 de novembro.

6.2 Participação dos servidores da Corregedoria e Zonas Eleitorais em
cursos
Com relação à capacitação, os servidores da Corregedoria e
das zonas eleitorais foram incentivados a participarem de cursos de
capacitação tanto na forma presencial ou a distância, cujos assuntos
ministrados consistiram em matérias correlacionadas às atribuições executadas
pelos servidores nos cartórios eleitorais e, ou na Corregedoria.

Dentre os cursos oferecidos em 2013, destacam-se:
PARTICIPANTES
CURSOS REALIZADOS

MODALIDADE

PERÍODO
CRE

Atendimento ao Cliente
Presencial
27 e 28/5/2013
Desenvolvimento de Equipes
Presencial
Períodos diversos
Desenvolvimento Gerencial *
Presencial
13 a 21/11/2013
Desenvolvimento Interpessoal e
Presencial
Períodos diversos
Competência Emocional
Formação de Tutores
EaD
12 a 30/8/2013
Gestão de Pessoas no Setor Público
EaD
5/8/ a 8/10/2013
O Perfil Gerencial e o Líder no Processo
Presencial
Períodos diversos
de Mudanças
Os Segredos da Redação Oficial
Presencial
3 a 7/6/2013
Português Legal
Presencial
27 a 30/8/2013
Práticas Cartorárias
EaD
1º a 15/4/2013
Processo Administrativo Digital
Presencial
Períodos diversos
SADP
EaD
14 a 30/10/2013
TOTAL
*Informações fornecidas pela Seção de Capacitação/ COEDE/ Secretária de Gestão de Pessoas
•

ZONAS

4
10
60
10
11
103
10
5
2
33
21
14
221

62

*Desenvolvimento Gerencial: 48 chefes de cartório estão inscritos nas duas
últimas turmas, previstas para o período de 2 a 5/12/2013. Mediante a
participação efetiva desses inscritos, o total de participantes das Zonas será 269.
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6.3 Participação de servidores da corregedoria em ação social
Em 2013, servidores da Assessoria Técnica e da Coordenaria
de Assuntos Judiciários e Correcionais participaram de algumas ações sociais,
onde foram ofertados à população serviços nas áreas de saúde, educação
esporte, lazer e jurídico tendo os servidores realizado agendamentos e
recadastramento biométrico, conforme demonstrativo abaixo.
− “Ação Social FMRB PARA TODOS”, realizado na Fundação
da Memória República Brasileira – sediada em São Luís/MA, localizada no
Convento das Mercês no dia 23 de fevereiro de 2013, tendo sido realizado 156
recadastramento biométrico.
− “Ministério Público em Ação”, realizado na Escola São José
Operário, no bairro da Cidade Operária – em São Luís/MA, no dia 09 de março
de 2013, tendo sido realizado 102 agendamentos biométricos.
− “Ação Social TV São Luís”, realizado no Parque Bom Menino
no centro da cidade – em São Luís/MA, no dia 25 de maio de 2013, tendo sido
realizado 200 agendamentos biométricos.

6.4 Participação de servidores da Corregedoria na “Comissão
Multidisciplinar Acessibilidade”

Com base no “Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral”,
lançado pelo TSE em 2012, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, este
ano, através da Portaria nº. 260 de 18 de abril de 2013, reestruturou a
composição

dos

participantes

da

“Comissão

Multidisciplinar

de

Acessibilidade” – ano 2013, no qual foram selecionados dois servidores da
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Corregedoria como membros, uma servidora da Assessoria Técnica e o
Coordenador de Fiscalização de Cadastro Eleitoral.

Neste

sentido,

a

Corregedoria/MA,

em

cumprimento

ao

Provimento nº 9/2012, realizou levantamento junto às zonas eleitorais do
quantitativo de eleitores que desejaram ter registrado na sua inscrição a
qualidade de deficiente, mediante preenchimento de formulário disponibilizado
na seção de votação. O resultado obtido foi o registro de 2.028 novos ASE’s –
396, com data de ocorrência no dia 07/10/2012 e 28/10/2012. Recomendou-se
às zonas eleitorais que realizassem a atualização constante no cadastro
eleitoral, no que diz respeito à situação dos eleitores com deficiência ou
mobilidade reduzida, por ocasião do atendimento realizado no Cartório
Eleitoral, além da alocação de eleitores idosos em seção especial.

As zonas foram incentivadas a criar uma seção eleitoral por local
de votação, exceto em locais com apenas uma seção, por limitação de ordem
técnica. A criação antecipada das seções, ainda que não adaptadas com todos
os requisitos de acessibilidade, conforme a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos à promoção de
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visa
influenciar o Poder Público para que, paulatinamente, promova adaptações dos
seus prédios de forma que as seções eleitorais possam abrigar eleitores que
possuam necessidades especiais com autonomia e conforto, eliminando, o
tanto quanto possível, os limites que dificultam o acesso à seção eleitoral.

Como parte dessa estratégia, o cadastro eleitoral foi atualizado
com informações sobre o tipo de local em funcionam seções eleitorais, se
vinculado a órgão Federal, Estadual ou Municipal. Após a devida identificação
no cadastro, a presidência deste TRE solicitou à Secretaria de Educação do
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Estado que promovesse as alterações possíveis, visando à adaptação desses
locais e sugerindo que no planejamento de futuras reformas a questão da
acessibilidade seja considerada. Aos juízes eleitorais do interior do Estado foi
encaminhada a mesma demanda, para que sugerissem às Prefeituras
Municipais as mesmas providências.

6.5 Participação na elaboração da “Carta de Serviços” do TRE/MA

A

Corregedoria

Regional

Eleitoral

maranhense

também

participou neste ano da elaboração da “Carta de Serviços” da Justiça Eleitoral
de segundo grau, tendo em vista o cumprimento da meta 8 do CNJ.

Neste contexto, a Corregedoria/MA, seguindo as diretrizes de
seu

Regional,

participou

ativamente

da

elaboração

de

alguns

itens

concernentes a atividades oferecidas ao cidadão como: o TRE Móvel,
divulgação da prestação jurisdicional dos juízes eleitorais, divulgação da
produtividade dos juízes eleitorais, gerenciamento de dados sobre filiação
partidária. O objetivo da elaboração deste documento foi proporcionar ao
cidadão informações claras e diretas de serviços que estão a sua disposição
nesta justiça especializada.

CONCLUSÃO

A consolidação deste Relatório, em síntese, permite-nos
concluir que a atuação da Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão foi
marcada, no ano que ora se encerra, pelo direcionamento da busca do
aprimoramento constante na prestação dos serviços eleitorais. E seguindo este
enfoque, a CRE/MA está atenta a todas as possibilidades de melhoria,
realizando ajustes quando necessários.
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Elaborado por uma equipe de servidores desta unidade, o
Relatório esforçou-se em salientar as principais atividades desenvolvidas na
Corregedoria maranhense no ano de 2013, durante o qual exerci os cargos de
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
Nesse enfoque, com a proximidade das Eleições Gerais, já em
2014, pretendemos implementar as demais ações e estratégias propostas
neste documento, de forma a alcançarmos gradualmente a plena eficiência nas
atividades desempenhadas, visando sempre propiciar aos cidadãos a
excelência nos serviços prestados.

Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão, aos
9 dias do mês de dezembro de 2013.

Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
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ANEXOS
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