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PODERjUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU!
RESOLUC;;AONQ184, DE 29 DE jUNHO DE 2010.
PROCESSONQ01/2010 - PROTOCOLO 12.990/2010
ORIGEM: Presidencia
RELATOR: Desembargador Raimundo Eufrasio Alves Filho
Disp6e sobre a composic;ao das mesas
receptoras de votos, de justificativas
e de
votos dos eleitores em transito nas eleic;6es
qerais de 2010.

o
Ihe confere

0

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU!, no uso das atribuic;6es que
inciso XXXII do art. 15 do Regimento Interno deste Tribunal,

RESO

LV E:

Art. 1° Ficam dispensados,
Piauf, 0 2° Secretario e 0 Suplente.

para as eleic;6es gerais de 2010, no Estado do

Paragrafo unico. As mesas receptoras de votos dos eleitores em transito
e as mesas receptoras de justificativas
eventualmente
constitufdas terao a mesma
composic;ao estabelecida no caputdeste artigo.
Art. 2° As justificativas
dos eleitores que nao puderem votar por se
encontrarem fora de seu domicflio eleitoral, na data das eleic;6es, serao recebidas
pelas pr6prias mesas receptoras de votos ou pelas mesas receptoras de justificativas
eventualmente constitufdas, no primeiro e no eventual segundo turno.
§ 1° Na hip6tese
de nao haver segundo turno para as eleic;6es
presidenciais e para a eleic;ao no Estado do Piauf, serao constitufdas, obrigatoriamente
e mediante ampla divulgac;ao, mesas receptoras de justificativa na Capital e em locais
previamente determinados pelo juiz Eleitoral.
§ 2° Nas demais zonas eleitorais do interior, na hip6tese de nao haver
segundo turno para as eleic;6es presidenciais e para a eleic;ao no Estado do Piauf, sera
constitufda, obrigatoriamente
e mediante ampla divulgac;ao, no mfnimo, uma mesa
receptora de justificativa, em cad a municfpio pertencente a zona eleitoral e em locais
previamente determinados pelo Juiz Eleitoral.

justificativa

Art. 3° Deverao ser observados os demais procedimentos
referentes
eleitoral contidos na Resoluc;ao nQ 23.218, de 02/03/2010, do TSE.
Art. 4 0. Esta resoluc;ao entrara em vi

Sala das Sess6es do Tribu
29 de junho de 2010.

data de 5
leito

a

c;ao.

do Piauf, em Teresina (PI),

\}\
.

'CESSO

NO 01/2010

ow IRA REHEM
regional

Dr. RI

Eleitoral

0 GENTIL EuLAub DANTAS
Juiz de Direito

\~

.

Dr. ~ ALTERF RREIRAAl-R
Jurista

Dr. PEDR~.~A

Q \ .

PIRBRE~L

SILVAMAC~DO
I

elto

RELATc>RIO
ODES. RAIMUNDO EUFRAslOALVES FILHO (RELATOR): Senhores jufzes
integrantes desta Egregia Corte e Senhor Procurador Regional Eleitoral.
Cuidam os presentes autos de proposi~ao formulada pela Coordenadoria
de Elei~oes e Voto Informatizado deste TRE/PI, no sentido de que seja regulamentado 0
funcionamento das Mesas Receptoras de Votos e Mesas Receptoras de justificativas,
para as Elei~oes Gerais de 2010.
Inicialmente, recomenda a Coordenadoria que todas as se~oes eleitorais
funcionem como Mesas Receptoras de justificativas, ja que as urnas eletr6nicas tern
capacidade tecnica para realizar tal procedimento, bem como que os Cart6rios
Eleitorais implantem Mesas Receptoras de justificativa em pontes estrategicos da
cidade, no sentido de atender aos eleitores que estejam em transito no nosso
territ6rio.
Com rela~ao a composi~ao das Mesas Receptoras de Votos e de
justificativa, sugere a dispensa do 22 Secretario e do Suplente, com fulcro no art. 10, §
12, da Res. TSE n2 23.218/2010.
Por fim, sugere que a previsao de cria~ao das Se~oes Especiais para 0
Voto em Transito conste do regulamento que trata da cria~ao das Mesas Receptoras de
Votos e justificativa.
Em seguida, 0 Secretario de Tecnologia da Informa~ao concorda com a
proposta de Minuta de Resolu~ao apresentada e sugere a dispensa do 22 Secretario e
do Suplente na composi~ao das Mesas Receptoras de Votos, justificativas e Voto em
Transito.
A Diretora-Geral deste Tribunal, as fls. 09/10, aduz que 0 disciplinamento
proposto pala Coordenadoria de Elei~oes e Voto Informatizado se coaduna aos fins
colimados pela Res. TSE n2 23.218/2010 e entende pela submissao do feito a
aprecia~ao do Ministerio Publico Eleitoral e jufzes-Membros desta Egregia Corte.
e determina

A Presidencia deste TRE/PI, as fls. 10, acolhe 0 parecer da Diretoria Geral
encaminhamento dos autos ao ParquetEleitoral.

0

A Minuta de Resolu~ao encontra-se acostada as fls. 12/14.
Encaminhados os autos ao Ministerio Publico Eleitoral,
Procurador que apresentara manifesta~ao em Plenario (fls. 15).

aduz

0

douto

VOTO
ODES. RAIMUNDO EUFRAslOALVES FILHO (RELATOR):
Acerca do tema,

0

art. 10, capute § 12, da Resolu~ao TSE n2 23.218/2010

"Art. 10. Constituirao as Mesas Receptoras de Votos e de Justificativas um
presidente, um primeiro e um segundo mesarios, 2 secretarios e um suplente
(C6digo Eleitoral, art. 120, caput).
§ 1

Q Sao facultadas aos Tribunais Regionais Eleitorais a dispensa do segun
secretario e do suplente, nas Mesas Receptoras de Votos, ear
uC;aop
no
mlnimo, 2 do numero de membros das Mesas Receptoras de
tifica ivas."

I

Deste modo, observo que a redu~ao do numero de mesarios encontra
amparo legal, nos termos do dispositivo acima mencionado, alem de tal medida reduzir
os custos advindos do processo eleitoral.
Diante do exposto, VOTO pela APROVA<;AOda proposta formulada pela
Coordenadoria de Eleic;oes e Voto Informatizado deste TRE/PI, consubstanciada na
minuta de Resoluc;ao sugerida nos autos, fixando em 04 (quatro) 0 numero de
componentes das Mesas R
toras de Votos nas Eleic;oes Gerais de 2010, com a
dispensa do 2Q Secretario
0 uplente.
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