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COMISSÃO NACIONAL DE RECURSOS ELEITORAIS 

ATA DA REUNIÃO P SESSÃO DO DIA 15/02/2022 

Às dez horas do quinze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na forma virtual, realizou-
se Reunião da COMISSÃO NACIONAL DE RECURSOS ELEITORAIS, DESIGNADA PARA ELEIÇÕES 
UNIFICADAS E SIMULTÂNEAS DO SISTEMA CONTER/CRTRS, ATRAVÉS DA PORTARIA CONTER N° 160, DE 
06 DE DEZEMBRO DE 2021; Presentes, TR. EDISON FERREIRA MAGALHÃES JÚNIOR, CRTR 5á Região n° 
03896-T — PRESIDENTE; TR. ALEXANDRE FORTUNATO ALVES DA COSTA, CRTR 4°. Região n° 12782-T — 
MEMBRO EFETIVO; TR.WASHINGTON DE SOUZA TABOZA, CRTR 132  Região n° 1224-T;. Da Pauta: 
Organização e uniformização dos trabalhos, e, atos realizados pela COMISSÃO ELEITORAL RECURSAL 
das ELEIÇÕES UNIFICADAS E SIMULTÂNEAS DO SISTEMA CONTER/CRTRS quanto apreciação dos 
recursos interpostos.  O Presidente da CNRE, cumprimenta os presentes dando início aos trabalhos, em 
ato contínuo informa aos presentes, que para cumprimento do disposto no calendário eleitoral, diante 
do grande volume de trabalhos a serem executados, se faz necessário a devida organização dos destes, 
salienta a importância disto aos presentes, propondo a seguinte sistemática de trabalho: 1. As reuniões 
serão divididas em sessões, com respectivas atas; 2. Primeiramente serão analisadas todas as 
documentações recebidas, tal análise ocorrerá entre os dias 15 e 16 de fevereiro do corrente ano na 
forma virtual; 3. Após a análise das documentações serão apreciados os recursos, e, emitidas respostas 
definitivas ou, realizados requerimentos de esclarecimentos/diligências, verbalmente em homenagem 
ao princípio da oralidade, tais atos ocorrerão na data de 17 de fevereiro de 2022 na forma presencial. As 
respostas e os eventuais requerimentos/diligências, terão seu assentamento após emitidas, findados os 
devidos trâmites administrativos serão publicadas na forma regimental. Em havendo a necessidade de 
prorrogação de prazo para análise dos recursos, está será deliberada em momento oportuno pela CNRE, 
visando a devida análise e o direito a prestação jurisdicional aos candidatos, respeitando-se a ampla 
defesa e contraditório, o Relator dos recursos será eleito pela comissão na abertura de cada sessão de 
julgamento. Na data de 18/03/2022 serão publicadas todas as decisões terminativas conforme 
calendário eleitoral proposto e devidamente publicado. Colocado em discussão a proposição, aos 
demais membros da comissão, manifestam que tal proposição é relevante visando a organização do 
processo, e, vai ao encontro do interesse público em homenagem atendendo princípios como o da 
eficiência, moralidade etc. que devem nortear os atos praticados pela administração pública, ainda 
concordam -quanto a proposição realizada pela presidência. Colocado em discussão dos presentes, a 
unanimidade Decidem: aderir a proposição posta pela Presidência. Fica determinado:  1. Feitura de ata; 
2. Após cumprido o item 1, determina-se que seja encaminha a presente ata com urgência a Diretoria 
Executiva do Conter para que providencie a devida publicação na forma regimental , tais 
encaminhamentos ficam a encargo da Sra. Marilucia Lopes Araújo sob supervisão da presidência da 
CNRE, bem como demais procedimentos de praxe; Esta ata tem força de ofício, e, intimação, devendo 
ser imediatamente encaminhada para a Sra. Marilucia Lopes Araújo, para que realize os procedimentos 
de praxe, numerando-a como Ofício Conter, findados os devidos procedimentos, ainda na data de hoje 
para que seja publicada, intimando-se na forma regimental os candidatos do decidido. Convoque-se o 
grupo de auxílio a comissão para desempenho dos trabalhos administrativos e assessoria.  A presente 
ata será assinada pelos presentes, encerrada a presente reunião as onze horas e quarenta e cinco 
minutos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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