RESDLUÇO N 41/81
REPRESENTAÇO N9 02/81
- IMPLANTAÇ0 DE UM SISTEMA INTEGRADO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES.
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/i3t03 a relatados estes autos de iepresuntaço sob n
UZ/al, Classe 5,, oriundos da Diretoria Coral da

ecrstaria

do Tribunal Reglonal Lleitoral s

c:jLvLn os Juizos do Tribunal wgional Claitoral,
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unanisnidadu de votos, aprovar os ostudos uiaanuo a implantaço de un iatsma Integraido do inrornaç6es Ciaitoruis, n
na do proposto psiu relat6rio em apenso, quo fica tazenda pa
te inteurznte da dsciso, determinanuo a reeoJa da deciao
e anexou ao Colando Tribunal luijortur Lisitoral pura eprociaa
ço, ovontual aproveç& o encaminhamento.

iala do seasaes do Tribunal :oçional
Cleitoral.
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Representado: Presidente do Tribunal

Senhor Presidente:

O Sistema do cadastrasento de elei
tores constituido pelos Pichirios dos Cartórios Eleitorais da Circunscriçio e centralizaçio neste Tribu nal na Subsecretaria de Controle Geral de Eleitores
foi implantado quando na instaiaçao da Justiça Eleito
ra 1.
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O explosivo crescimento da popula-

çio e o constante aumento do eleitorado, exigem uma
permanente aquisiçio de novos arquivos de aço, que alm de dispendiosos, demandam de una constante am
pliaçio de espaço ffsico nas dependmncias das fichi rios, situaçKo que, a perdurar, dificilmente poderi -

ser superada a m&iio prazo.
O Sistema, apresenta alizn disso graves deficflncias estruturais que o tornam inadequa
do para atender Zs necessidades do cadastrainento. krnj
je desatualizado e de reduzida confiabilidade.
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Nestas condições, a atual sist.niti
ca de cadastraaento estari
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mnsivelménte defasada --

quando das pr6ximas eleições delDSZ, diante dos Latos
mencionados e principalmente devido ao reduzido mimero de funcionirios do quadro permanente da Secretar ria do Tribunal.
Assim sendo, este ørg&o atravis dossa Bgrgia Presidincia, solicitou da Companhia de Pro
cessamento de Dados - CELEPAR - , um levantamento das
condições atuais, com vistas a um possível desenvolvi
monto do Sistema Integrado de Informações Eleitorais,
estruturado coa base nas modernas ticnicas de processamento de dados e sicrofilsagen.
q

O estudo anexo, de cariter •minenteme

mente ticnico, apresenta, salvo melhor Juízo de Vossa
Excelincia, apenas um grande õbice de difícil superação: o elevado custo de implantação.
Os demais aspectos, inclusive o custo
de manutenção e os obsticulos apresentados pela atual
legislação eleitoral, não constituem problemas de di

ficil solução.
De uma simples leitura do trabalho elaborado pela CUInPAR pode-se constatar que o otual
Arquivo da Secretaria deste Tribunal, que conta coa

3.

aproximadamente 6.000.000 (seis milhões) de fichas
modelo T-6 e aproximadamente cerca de 12 (setenta
e dois) ficharios, ocupando tres amplas salas do
pr&iio, e cerca de 20 (vinte) funcionírios, na sua
maioria requisitados, poderá ser condensado em fi
citas de microfilmagem que ocupario o espaço equiva
lente a uma ou duas caixas de sapato, cujas c&pias
poderiam ser distribuldas aos Cart6rios Eleitorais
da Capital e Interior a um a$&siva*e*t.amente reduzido, agilizando a consulta á evitando a duplici
dado de inscrições no Estado.
Nestas condições e se Vossa Excelincia assim o entender, o incluso estudo podsri ser submetido a apreciaçio do Egrigio Tribunal, P!
ra eventual aprovaço e posterior encaminhamento ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral, para implan
taçio em cariter pioneiro e experimental nesta Circunscriçio, pois a empresa proponente, apresenta " knov-bow " nesta írea, já que processou o cadastrameuto do Instituto de Identificação do Estado, cujos dados, poderio servir de base ao Sistema prop
posto, reduzindo consideravelmente os custos de iaplantação relativamente a outras unidades da Pedera
çio.
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o que me cabe submeter a
Superior consideraçio.

IVAN GRADONSXI
DIRETOR GERAL

