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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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PARECER 004/2022 - CE 

PARTES 

CHAPA 01 – MAIS CORAGEM MAIS UNEMAT 

ASSUNTO: ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DURANTE 

O PROCESSO DE VOTAÇÃO 

 

DOS FATOS 

Trata-se do requerimento encaminhado através do e-mail da comissão eleitoral 

datado de 01 de junho de 2022 as 22h15min.  

A CHAPA 01 Mais Coragem Mais UNEMAT, representada pelo candidato à Reitor 

Roberto Alves de Arruda, CPF 361.904.201-25, residente e domiciliado na Rua dos Açaí, 74, 

Sinop-MT vem CONSULTAR a comissão central a respeito da seguinte orientação. 

A comissão local do Câmpus Universitário Jane Vanini recebeu a orientação da 

comissão central de que os eleitores poderiam utilizar equipamento fotográfico para registrar 

seu voto na cabina de votação, tendo repassado aos eleitores durante o processo de votação. 

Diante do exposto, REQUER a fundamentação legal para tal orientação. 

É o breve relato. 

ANÁLISE 

Em reunião com as Subcomissões eleitorais e os presidentes das mesas eleitorais no 

dia 30/06/2022 às 10:00, foi explicado o funcionamento no dia da eleição, com o auxílio do 

Manual Eleição Reitor (a) e Vice-Reitor(a).  

Ficou registrado que era PROIBIDO: 

1) Uso de celular, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento de 

radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa violar o sigilo do voto; 
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2) Uso de aparelhos eletrônicos (celulares, smartphones, tablets, ...) no momento 

da votação. 

A comissão orientou sobre os documentos de identificação válidos: Carteira de 

Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, Carteira de Trabalho 

(CTPS), Carteira Funcional Profissional de Classe com foto ou documentos emitidos pela 

Unemat com foto e ainda a possibilidade de o eleitor utilizar o celular como forma de 

apresentação da identificação digital pelo aplicativo gov.br. 

Orientou que os membros das mesas receptoras não poderiam ficar com o aparelho 

enquanto este estaria na cabine de votação, ou seja, ele poderia estar com o celular no 

momento da votação. Essa explicação foi feita para proteger os membros de possíveis furtos, 

caso os membros ficassem com o aparelho tornaria estes responsáveis pelo aparelho, dessa 

forma, orientou-se que deixassem o eleitor com os aparelhos eletrônicos (celulares, 

smartphones, tablets, ...) 

Todas as orientações foram feiras para garantir a identificação do eleitor e a 

inviolabilidade do sigilo do voto: 

1) O eleitor será recebido por ordem de chegada e verificado se seu documento 

de identificação e nome na lista de votação do segmento correspondente; 

2) O eleitor deverá assinar a lista e somente depois será liberado a votar;  

3) O mesário deverá indicar o local de votação e entregar uma cédula da cor do 

seu segmento; 

4) A cabine de votação deverá garantir a inviolabilidade do sigilo do voto. 

5) A urna deverá ser colocada em local visível, de tal forma que permita ao 

mesário observar o depósito do voto na urna. 
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 As comissões garantiram toda a segurança do sigilo do voto, trabalhando para uma 

eleição limpa e honesta. 

DECISÃO 

Pelo exposto, a COMISSÃO ELEITORAL julga IMPROCEDENTE a ACUSÃO da CHAPA 01 

Mais Coragem Mais UNEMAT, representada pelo candidato à Reitor Roberto Alves de Arruda, 

CPF 361.904.201-25. 

Estes eram os fatos a serem esclarecidos. 

Notifique-se a CHAPA 01 – MAIS CORAGEM MAIS UNEMAT. 

Cáceres-MT, 02 de junho de 2022 

  

 

 

 

Anderson Marques do Amaral  
Presidente da Comissão Eleitoral 

Resolução nº 001/2022 – CONSUNI 


