ACÓRDÃO

N «

7.782

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Processo Classe XI - n 2 118 (TRE), em que o Excelentíssimo Senhor Dou
tor Wandyr Clait Duarte - membro efetivo deste Egrégio Tribunal propõe
o desmembramento da 1* Zona Eleitoral, com sede em CÍuiabá, para criar
mais duas Zonas Eleitorais,

A C O R D A M

os Juizes do Tribunal Regio

nal Eleitoral de Mato Grosso, por maioria de votos e de acordo com

o

parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em manter a decisão
anterior, objeto do Acórdão n* 7*766, de 14 de dezembro de 1983, ven
cido o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, que, acolhendo
as ponderaçoes do Excelentíssimo Senhor Ministro. Rafael Mayer, criava
apenas mais uma Zona Eleitoral em Cuiabá, desmembrada

da atual Ia Zo

na, passando a ser a 20* Zona Eleitoral, constituída dos Municípios
que, inicialmente, deveriam compor

a 20* e 21* Zona Eleitoral.

SALA DAS SESSÕES, em Cuiabá, 28 de junho
1 984.

Desembargador Caritos Avallone,

PRESIDENTE

Doutor Oderly dè

PROCURADOR

REGIONAL ELEITORA!

DAM/CA/acmr.

de
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V O T O

SR. PRESIDENTE, NOBRES PARES.

Cuida-se de remessa a este Tribunal do nroc3 sí?o de d<5 sme:nbranento da I"? Zona I!3 »toraI. No T.S.E., o eminente/
Relator, Ministro Rafael Mayer entendeu de# mesmo sem submeter o des^
membramento a apreciaçao daquela Corte, restituir a matéria a esta ,
para melhor exame. Fundou-se, em verdade, na suposição de que seriam
necessarias apenas duas Zonas Eleitorais - e nao tres, como propostq
porque ja havia varios dos municipios nelas integrantes na expectatj^
va de se tornarem Comarcas.
Todavia, mister se Faz acentuar que a rea Iidade da l£ Zona Eleitoral e mesmo da Justiça Comum de Mato Grosso/
é bem outra: Com efeito, a Is Zona Eleitoral conta com 14 (catorze )
municipios, abrangendo de Cuiaba a Aripuana, numa distancia de 1.200
(mil e duzentos) Km. Este fato e assaz incrível, e não encontradiço/
em lugar nenhum do Brasil.
A experiência ditada pelas eleições anterio
res tem mostrado que não é mais possível, nem viavel e nem humano
tribuir

ai

toda esta extensão territorial à jurisdição de somente UM /

Magistrado, como e ate hoje. No pleito de 1.982, todos podemos sen tir neste Tribunal o trabalho incansavel e porque nao dizer o sofri
mento que teve o MM. Juiz Eleitoral, Doutor Jose Ferreira Leite, pa
ra dar conta do seu encargo, desde o alistamento de eleitores, ate o
termino dos trabalhos eleitorais.
E o acumulo de serviço foi tao grande que /
motivou a este sodalício designar mais dois Juizes para coadjuvar

o

Cont/......
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ttular na apuraçao dos votos. Por outro lado, ainda que se avizinhe
a criação e instalação de novas Comarcas, como Alta Floresta, Sinopv
Colider, etc., forçoso e considerar que, pelas peculiaridades lo

-

cais, alheias a esta Justiça Especializada, o processo de instala çao de Comarcas ém Mato Grosso e reconhecidamente moroso. Veja-se ,
a proposito, a Comarca de Tangara da Serra, criada pela Lei nS.....
4.004/78# somente veio a ser instalada em meados de 1.983, isso sem
contar a Comarca de Varzea Grande criada por aquela mesma Lei e ain
da sem funcionar como tal, ate a presente data.
Afinal, cumpre ponderar que o desmembramento da I9 em
mais duas Zonas e a providencia que mais se ajusta à nossa real ida
de e a nossa

necessidade, alias como bem salientaram o MM. Juiz ji

leitoraI Dr. Jose Ferreira Leite na exposição de fls. I0v./I2;

o

então Procurador Regional Eleitoral Dr. Lu is Vi dal da Fonseca,

no

parecer de fls. 7/9 e, com igual luminosidade, o abalizado Procura
dor Regional Eleitoral Dr. Oderly de Souza Azeredo, em novo pare cer de fls. 23/25« Deste ultimo, permito-me citar o seguinte excern
to:
"

Conta a Is Zona Eleitoral

cor

219.000/

eleitores, em nuneros redondos, compre endendo

13

(treze) outros municipios,

/

a Iem do nu n icip io sede. A area ahran;. «da
e de aprox imadanente 400.000 Ktn2. 0s municipios de Juina, Aripuanc e ,‘ite Pio resta, ebranç idos por sua jurisdição, se
encontram próximos ao Estado do Pare. Es
tas caracter ist ic&s, part Ícu Ier iss iires ,
tornar.} extreas,•■>&(•,te dif»c iI, quase iínpos
3

ivel, o mister do Ji. iz "íeitorcl.Sao

/

pouces as estradas, parcos os recursos ,
longas as di stânci as... Exinem, por espe
ciais que sao ^k>s problemas, especiais /
soluções.

Cont/.....
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Opotf*t.,na

a

coiccaçao de Sua Excelencia

o Mini

RAFAEL ‘ AVER/ de que 'seria conveniente a criaçao,
no momento, de apenas mais uma Zona Eleitoral em /
Cuiaba, integradas pelos municipios que, de acordo
com a decisão do TRE, constituiriam as 203 e 219 /
Zonas Eleitorais'. Todavia, embora tecnicamente

/

correta e ideai tai solução

à

(inclusive quanto

distribuição dos eleitores), não atende, na prati
ca, o fim almejado originariamente. Com efeito, eta
bora com o. nusr.ero de eleitores bem proximos ......
(101.000 a 117.000) a Is Zona seria coostitjida de
dois (2) municipios, permanecendo e 20a Zona com /
doze { i2}. As dificu íoedes, apontadas no ije-n 2 ,
cor.t iàtiar iam praticamente cs mesr.as.
C desmembrameivfcc orir, inal íevo~ e:í> cont^
sobretudo, c contiguidade territorial, sii-eda
numero de eleitores por

im

ao

t. icipio, o que permite/

sctisfatorio desempenho dos J. izes Eleitorais.
.

X medida em que fores.; instaladas as Co marcas criadas e criadas as .iovas Comarcas, as iso
dificações e adaptações terão que ser feitas. To
davia, crei.ios ser iviais faci I algumas céleres mobi
lizaçoes no sentido de crier rovas Zonas Eleito rais nas Comarcas que venha:., a ser instaladas, do
cue, projetando as soluções ideais para um futur<?
um tanto incerto, cheguemos
com

às próximas eleições

a estrutura atual. Deve-se levar er/< conta, /

tambem, o vertiginoso aume: Co de eleitores, em

/

contraste com o n*o crescimento da estrutuna da /
Justice Eleitoral.
A solução que se impõe, a, portanto, de
ordem prat ico-func ic... -1 a curto prazo, a fim

de

garantir um min imo de tranquilidade nas eleições

Cor.t/
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estaduais que se a p r o x i t . Ela

garante o resultedo

positivo, desde ja. Solução diverse a?en.~s podera

/

surtir os efeiíc-: almejados, pois estara na depen

-

ce:.cia de outros acontecimentos e provi de.cias#

na

morkas vezes divorciadas da J„svi-.;-a Eleitor a 1»*
(gr ifei).

Por todas estas conéiderações, manifesto-me pela ra
tificação do Acordão unânime deste Tribunal, lançado
a fls., no sentido de desmembrar a Is Zona Eleitoral
em mais duas, para melhor atendimento e benefício da
Justiça Eleitoral deste Estado, em louvor inequívoco
ao interesse publico.

I o meu voto.

Cuiaba, 28 de junho de I984>

Q
Dr. WANDYR CLAIT DUARTE

T * R>

P. J. - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

V

O

T

0

Este Tribunal, por desmembramento da 20§
Zona Eleitoral - Cuiabá - criou duas novas zonas, 20^ e /
21§, todas com sede na Capital do Estado»
Na justificativa para o desdobramento fd.
*
salientado que a atual 1^ Zona Eleitoral compreendia, alan
do município sede, 13 outros municipios, totalizando ypojj
co mais de 219.000 eleitores e que a área sob a sua juris
dição abrangia municípios próximos ao Estado do Pará, nu
ma distância de 1*200 km., e que a experiencia adquirida/
nas eleições anteriores comprovou não ser mais possível,/
nem viável, continuar toda essa extensão territorial a

/

cargo de somente um Juiz,
Submetida a decisão anterior ao Col.T.S.
Eleitoral, o eminente Ministro RAFAEL MAYER, relator, en
tendendo que seria conveniente a criação, no momento,

de

apenas mais uma zona eleitoral em Cuiabá, integrada pelos
municípios que de acordo com a decisão deste Tribunal,

/

constituiriam a 20§ e 219 Zonas Eleitorais* permanecendo/
a lã Zona com 101.000 eleitores e a nova Zona Eleitoral /
com aproximadamente 117.000 eleitores, determinou a baixa
dos autos para que à vista das ponderações constantes

do

despacho que proferiu, este Eg. Tribunal reexaminasse

a

matéria.

*4«
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A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, no parecer/
de fls. 23/26, entendendo que o desdobramento da 1§ Zona,
na forma do acórdão que se encontra às fls. 03, foi a soluçao pratica encontrada pelo Tribunal Regional Eleitoral
para solucionar o difícil problema que enfrentou, sem de
pender de acontecimentos ou condições futuras, opinou pemanutenção da decisão anterior, salientando que a decisão
tomada logo depois das eleições, de órdem prático-funcional a curto prazo, garante um mínimo de tranquilidade nas
futuras eleições.
Para facilitar o julgamento e possibilitar

/

um estudo mais aprofundado da matéria, tão logo recebi

o

processo, mandei distribuir a todos os membros deste Tri
bunal,a fotocópia do respeitável despacho do eminente Mi
nistro que se encontra às fls. 18/21 destes autos.
E o relatório.

Mantido o parecer, profiro o voto.
Agradecendo a gentileza do eminente Ministro/
que oportunizou, através da sugestão contida no respeitá
vel despacho,o reexame da matéria quando podia, desde lo
go,, dar ao caso em apreço, a solução que entendeu mais cori
veniente e defendeu com argumentos práticos e irrefutáve
is, data venia do brilhante parecer, acato a sugestão e,/
reexaminando a matéria, reformulo o entendimento anterioj
para desmembrar a 1§ Zona Eleitoral, criando apenas mais/
uma zona eleitoral em Cuiabá, passando a ser a 20§ Zona /
Eleitoral, constituída dos municípios que, inicialmente,/
deveriam compor a 208 e a 21§ Zonas Eleitorais.
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Muito ponderei para chegar a conclusão sugeri
da no despacho do eminente Relator depois de ler o pare-/
cer da Procuradoria sustentado oralmente neste Plenário,/

dtb vez que, a situaçao territorial, as distancias, a fal
ta de transporte e as dificuldades surgidas na tíiltima elai^
ção, a primeira vista, me levavam a manter o entendimento
anterior.
Estudando com muito cuidado a jurisprudência/
atinente à matéria, tive oportunidade de constatar que

a

orientaçac constante nas decisões do Col. Tribunal S&fpi©rvsrfL Eleitoral^é a de só autorizar o desmembramento de Zo
na Eleitoral nas Capitais, quando ele se torna absoluta-/
mente necessário e não pode ser substituido por simples /
localizaçao de postos, ou sucursais do cartorio, em pontt\
ou pontos estratégieos, do território da Zona e quando o/
número de eleitores ultrapassar os limites estabelecidos/
de acordo com a experiência demonstrada.
No que diz respeito a criação de Zonas Eleito
rais em comarcas do interior, mesmo com o eleitorado pe-/
queno, a orientação, havendo mais de uma Vara, tem sido a
do desmembramento.

Nas Capitais, as Zonas Eleitorais dis

põem de um chefe, que é funcionário da Secretaria do TRE,
recebe orientação e assistência direta dos Regionais e de
suas Secretariasyrazão pela qual pode a Zona abranger ex
tensão territorial maior com um número elevado de eleito«res.

PJo interior a situação é outra, havendo possibilida

de, deve ser feito o desmembramento, para tornar menos pj3
sada a tarefa do Ouiz e*“bo Sscrivão Eleitoral.
Com base nessa orientação jurisprudencial e nas
ponderações do respeitável despacho, sem dúvida alguma, /
passei a adotar o entendimento do eminente Ministro e a /
providenciar, de acordo cci o Juiz Eleitoral da 1§ Zona,/
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os meios necissários para a instalaçao de postos e su-/
cursais nas cidades abrangidas pela 1- Zona, entenden-/
do mais pratica a divisão em apenas duas Zonas.
As comarcas de SINOP, ALTA FLORESTA e CO
LIDER^já foram criadas dependendo apenas da ultimaçao do
processo de criaçao.
A situaçao atual e de comarcas que den-/
tro de pouco tempo derão instaladas e outras^ no processo
final de criação,
De acordo com a sugestão que acolhi^ a 1Zona permanecera com 101*000 eleitores^abrangendo Cuiaba
e Acorizal, situação permanente, tudo indicando que nao/
mais se modificará, podendo perfeitamente ser jurisdicio
nada por um cos Duizes da Capital que, instalando postos
em locais estrategicos atendera, a contento^o serviço

/

eleitoral.

A outra Zona será integrada pelas demais
cidades com sede em Varzea Grande, com um total de 117 /
mil eleitores.
A verdade que não pode ser desconhecida/
pelos membros deste Tribunal^c que dessa Zona que vai ser
criada^serão desmembradas, dentro de pouco tempo,7 comajr
cas, VARZEA GRANDE, CHAPADA, ALTA FLORESTA, ARIPUANÃ, C0
LIDER, SINOP e SANTO APÍTONIO D0 LEl/ERGER.
A grande dificuldade demonstrada no pare
M
/
A
der e na decisão anterior e a de que, as grandes distan
cias tornam impossível o serviço eleitoral.
A criação de mais duas Zonas nao corrige
essa falha, uma vez que, sem a instalação das comarcas,/
a situação dos eleitores a d dos Duizes continuará a mejj
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mesma.
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Sonente o 3uiz terá o seu sarviço diminuído. Acon

tece, entretanto, que o serviço do Juiz nao e grande em /
época normal e, pouca diferença fará o desmembramento em/
apenas mais uma Zona, se forem instalados os postos.
A criação de mais duas Zenas acarretará
despesas de vulto,com a necessidade do aluguel de mais

/

dois prédios,com a instalaçao de todo o mobiliário neces/
M
/
A /
sario e a lotaçao do pessoal, uma despesas minima de K /
20.000,000,00 por mes, por Zona, com o deslocamento de

/

funcionários do TRE^ nomeação de escrivão e funcionários,/
sem que para tanto melhore o serviço solucionando o pro-/
bl ema enfrentado na ultima eleição.
Acresce, anotar, que o número de eMtores/
em todo o Estado, durante todo este ano^diminuiu

de ma-/

neira injustificada num desinteresse total dos políticos/
Por outro lado, a situação do Pais que,/
atualmente, nao e de molde a permitir aumento de despesas
que nao sejam essenciais, deve ser considerada no julga-/
mento que acabo de fazer e que deve ser feito pelos dema
is.
Em face do exposto, fico com a sugestão/
que me parece ser a solução ditada pela experiencia do
eminente Ministro.
Cuiabá, 28 de junho de 1.984.

Des. Carlos Avallone - PRESIDENTE

/

