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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
RESOLUQAO N° 166, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Estabelece procedimentos de requisigao de
servigos, instalagoes e servidores para a revisao
do eleitorado por meio de identificag§o do eleitor
mediante incorporagao de dados biometricos e
fotografia, nos municipios de Piracuruca e
Piripiri.
0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUJ, usando das atribuigoes
que Ihe confere o inciso I, alineas "a" e "b", do art. 96, da Constituigao Federal, bem como o
art. 15, incisos IX, XII e XVI, da Resolugao TRE/PI n° 107, de 04 de julho de 2005
(Regimento Interno), o art. 30, XIII, do Codigo Eleitoral, e
Considerando o disposto na Resolucao TSE n. 23.061, de 26
2009, e adotando subsidiariamente e por analogia e similaridade dos fatos a Lei
20 de dezembro de 1985, a Resolugao TSE n. 12.547, de 28 de fevereiro
Resolucao TSE n. 12.595, de 1° de abril de 1986, o Acordao TSE n. 8.129, de
de1986,

de maio de
n. 7.444, de
de 1986, a
24 de junho

RESOLVE:
Art. 1° - Nos municipios de Piracuruca (21 a Zona Eleitoral) e Piripiri (11 a Zona
Eleitoral), em que se realizara revisao do eleitorado por meio de identificacao do eleitor
mediante incorporagao de dados biometricos e fotografia, poderao ser instalados Postos de
Alistamento, em numero suficiente a atender os eleitores.
§ 1° - Em lugares de intenso fluxo de pessoas, poderao ser instalados Postos
de Alistamento Eleitoral, em carater permanente ou transitorio, a criterio dos Juizes
Eleitorais.
§ 2° - Observadas as peculiaridades locais, para os fins deste artigo, o
Tribunal Regional Eleitoral e os Juizes Eleitorais poderao adotar as providencias
necessarias, inclusive requisitando instalagoes e servigos de orgaos da Uniao, dos Estados
e Municipios.
Art. 2° - Com o objetivo de suprir as necessidades de pessoal dos Cartorios e
Postos de Alistamento, o Tribunal Regional Eleitoral podera autorizar, desde logo, os Juizes
Eleitorais a requisitar servidores federals, estaduais e municipals, para a prestagao de
servigo eleitoral, durante o periodo de revisao eleitoral (art. 30, XIII, do Codigo Eleitoral).
§ 1° - As requisigoes de servidores publicos no periodo de revisao eleitoral,
excepcionalmente, nao estarSo sujeitas as restrigoes da Lei n. 6.999, de 7 de junho de 1982
(Acordao TSE n. 8.129, de 24 de junho de 1986).
§ 2° - No periodo de revisao eleitoral, com o fim de atender as necessidades
denatendimento ao publico, fica autorizada a requisigao de quaisquer servidores publicos,
inclusive ocupantes de cargos isolados, tecnicos ou cientificos e cargos ou empregos de
lasist^rio federal, estadual ou municipal (Resolugao TSE n. 12.595, de 1° de abril de 1.986)
Art. 3° - Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao.
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Sala das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui, em Teresina, 27 de
outubro de 2009.
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