Coordenadora de Jurisprudência eDocumentação do TRE-MT
.D-5f I'Y\f
·~
:~ n._ p. ) ~ . Publicação .{9 t lolt oç

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇAO N°554/2005
Dispõe sobre a retificação parcial
da proposta de recomposição das
Zonas Eleitorais do Estado de Mato
Grosso no Processo n° 915/2005 classe "XV".
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, XXXIV do
Regimento Interno, art. 30, IV e XVII do Código Eleitoral e;
Considerando o que decidiu esta Corte nos autos do Processo
n° 915/2005 - Classe "XV", referente à Recomposição das Zonas Eleitorais do
Estado de Mato Grosso, em sessão de julgamento do dia 31 de maio de 2005, na
qual se decidiu a nova composição das Zonas Eleitorais do Estado de Mato Grosso.
Considerando a necessidade de retificação parcial da decisão
proferida no Acórdão n° 15.483/2005, nos autos do Processo n° 915/2005- Classe
"XV".
Considerando a necessidade do remanejamento da 44a Zona
Eleitoral de Várzea Grande, que irá para o município de Guarantã do Norte, e não
para Marcelândia, sendo que a 328 Zona Eleitoral do município de Pedra Preta, que
iria para Guarantã do Norte, vai para o município de Marcelândia.
Considerando, finalmente, o pacificado entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, que tratando-se de remanejamento entre Zonas Eleitorais,
não existe a necessidade da homologação daquela Corte Superior.
RESOLVE:

~

Art. 1° Proceder ao remanejamento da 44a Zona Eleitoral d L__
município de Várzea Grande para o município de Guarantã do Norte, e a 328 Zona
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Eleitoral do muncípio de Pedra Preta para o município de Marcelândia.

·

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Comunique·se o egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Publique·se. Registre-se. Cumpra-se.
Sala das Sessõac.--Tt'I!!L
Grosso, em Cuiabá, aos 12 dias do m" de .l"'O.,•l!l>n-.~

......-'1 R. JOSÉ PIRES DA CUNHA
Jui~_M_embro
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DIÁRIO DA juSTIÇA

PORTARlA N. 40712005

a e:xpediçlo de diploma ou de açlo de: impugnaçlo de mandato eletivo, pois, eventual condenaçlo
com base no artigo supramencionado (4l·A) n!o implica na declaraçlo de inelegibilidade prevista
no inciso XV do art. 22 da Le:i de lne:le:gibilidade (LC 64190), haja vista, o seguinte julgado onde
também slo mencionados precedentes: ''1...; 2. Condenaçlo com base no art. 41-A da Lei n° 9.504.
Desnecessidade de ajuizamento de recurso contra expediç!o de diploma e ação de impugnaçlo de
mandato eletivo. Precedentes''. (REsp • Ac. 21.169 - RN - Rei. Min. El1en Gracie Northfleet RITSE, vol. 14, tomo 3, pág. J76). Como a decislo se encontra sustentada em precedentes,
portanto, representando predominância quanto a matéria, a via estreita do recurso excepcional se
toma inviável. Quanto a alegada diverg!ncia na interpretaçlo de Jei entre dois ou mats Tribtmais
Eleitorais (alínea "b" do inc. I do art. 276/CE), os recorrentes nlo atendem aos requisitos previstos
na Súmula n° 291 do egrégio Supremo Tribunal Federal, o que t.am~m inviabiliza a admisslo do
recUTSo especial. De modo que, com estas razOes, neao seguimepto ao recurso. Publique-se. Cuiabá,
12 de dezembro de 2005. assina no original: Desembargador PAULO INÁCIO DIAS LESSA.
PRESIDENTE DO TRE!MT.
Secretaria Judicitria do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em Cuiabá,
aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil c cinco.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO OROSSO, u.nndo das
atnbtnç~ lep11 que lhe confere o &ni&O 20, 1nc1so IX do RcSJmento Interno do TREIMT. a
Portana n• 17012005, alteradr! pela Ponana n• 35412005, RESOLVE Prorropr, atl! 2110212006 01
cfeuoa da Portaria rt" 362, de 25/1 01200!1, que des1pou a JANIS EYER NAKAHA TI. Analista
Judk:íino, pc-a exercer, em criter de lllbaltuiçlo. a tunçlo COIIliMlonadli de AssJsterne de
Oefia - FC-4, vincuJadli 1 Coordenadoria de Rcpatro~ c lnrormaçoes Proceauaia, tendo em VJsta
a pron-oa:açlo da lieença para tnuamento de saUde do t1tular, Celao Bnndlo Molina.
convaliclando-ae 01 at01 pntJcacto. peJa tervldora no exercicJo da refenda funçlo, até a presente

.....

(OriJfnalaumado por Oes. PAULO INÁCIO DlAS LESSA, em 141121200!1).
ATOS DO DIRETOR..QERAL
ORDEM DE SERVIÇO N 125 1200!1
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl. DE MATO GROSSO. uundo
du atnbtHÇOel lcpis que lhe CMferftn o mcqo 111, do .n. 64 do RCJimento Interno delta
Soeretaria. a delepçlo de compeltna. de que tnta a Portana n• 17 1!2004 e a rne:napm
clett&'lica protoeola~ aob o n•
2108912005, RESOLVE Conv.hdar os ato. pn.tiC&dos pelo
tc:Mdcw o .ervidor EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO, Tócrueo judiei6no, no pcrfodo de
061121200~ a 0811212003, no excrclcJo do car-p) de ~o de Adrmmstraçlo e Orçamento,
ocuilo em que 11Ublt1tuiu o t1tular, .ervtdor N1l.on Fernando Gomes Beu:rra, dunnle Mdl
aUIIlncia por mocivo de Vlll&ern a Kf'VIÇO. com fundamento no an. 38, § J• da Lei n• 8.1 12190, ele
a Portaria 1ltE n• 17012005 alterada peb Pon.u n• 35412~

EDJVALDO ROCHA DOS SANTOS
Secret4rto da SJITRE/l\fT
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA JUDICIÁRIA

(On&mal auinado por EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS Ou'elor-Ocn.J do TRE-MT em
.ubanwçAo. ora 1311212003).
T~MT.
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em U/1212005.

Zcncíde An<hde de Alencar

Jocirlei Maria. de Soun

Chefe da Seçlo de Cadutro

Coordenadora de PeAOII.I

Para conhecimento das pessoas interessadas c demais efeitos legais, publica-se os seguintes
Acórdãos:

PODER .JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 1\fATO GROSSO

ACÓRDÃON" 15.620

~gcui_~~oE~i~*~AAi.LAi1É~. REFERENTE
EDITAL !'I" 376/2005

x~o::,~~~;~~~~~~UEIREDO

Para conhecimento das peuou intcreaadas e demais efeitos lcgajs publica-se a seguinte RCIOiuçAo:
RESOLUÇÃO N" 554/2005.
PROCESSO N" 91512005- CLASSE "XV"
ASSUNTO: PROPOSTA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DE MATO
GROSSO
PROPONEI'ITE: DJRETOR..QERAL DO T R E.JMT
DispOc sobre a tetificaçlo parcial da pi'Op()ID. de ro:omposiçlo das Zonas Eleitorais do Estado de Mato
Grosso no Processo n• 9I5fl005 - Claae "":xv-. 0 Tribunal Regional E1eitof'a1 de Mato Gtono. DO t1Kl das
atribtüç&s que lhe do conferidas pelo ct 19. XXXIV do Regimento Interno, 1111. 30, IV e XVD dO
Código Eleitoral e; Considerando o que deadio esta Cone nos autos do Processo n° 915/2005 - Cluse
"XV", rcferc:ote • Rccompotrlçlo das Z.C..S ElettoralS do Estado de Mato Grosso, em sesdo de julpmento
do dia 31 de maio de 200S, na qual., dec:idnt a oova composiçlo das Zonas EJe:itonlis do Estado de Mato
Grosso. Considerando a neceuidade de retificaçlo parcial da decislo proferida no Acórdlo o0 15.483/2005,
nos autos do Processo n° 91512005- Classe ..X\-. ConSiderando a necessidade do remanejamento da 44•
Zona Eleitoral de Várzea Grande, que ri J*'ll o mtiDICfpio de Guanmtl do None. e nlo para Marcdloclia,
8CDdo que a 32"' Zona Eleitoral do rDllllic:ipto de Pedra Preta. que iria para Guarantl do Norte, vai par11 o
municipio de Marcetlndia. Considcrwodo, fina1marte. o pacificado entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, que tratando--se de remanejamemo erure Zonas Ele~torais, nlo existe a necessidade da
bomolos-çkt daquela Corte Superior. RESOLVE: Art. t• Proocdcr ao remanejamento da 44• Zona Eleitonl
do municfpio de Várzea Grande para o mumc:iplo de Guanrm1 do Norte. e a 32• Zona Eleitoral do mtmicfpio
de Pedra Preta para o municipio de Marce:ündia. Art 3° Esta Resoluçlo entra em vigor na data de sua
assinatura. revogadas as disposições em c:omrwio. Comunique-se o egregio Tribuna] Superior Eleironl.
Publique-se. RegiS~ro-se. Cumpra-se. Sala dM Se:ssões do Tnbtmal Regional Eleitoral de Mato Gros$o,. em
CuiaW, aos 12 dias do mês de dezembro do .oo dois mil e cinco. {Assina no origina!) Des. Paulo l.niclo Dias
Lessa - Presidente~ Des. Paulo Inácto d.Jas Lessa - Presidente do TR.Efl\IT; Des. Pauto da Cunha - Vice
Presidente e Corregedor Regional Elettoral; Dr Marcelo Souza de Barros - Membro; Dr. José Pires da
Cunha- Membro; Dr. Alexandre Elias Ftlbo-Membro; Dr. Renato César Vianna Gomes - Membro: Dr.
Gilberto Vilarindo dos Santos - Membro, Dr. Mãno Lúcio de Avelar - Procurador Regional Eleitoral
Socrctaria Judiçiiria do Tribunal Regtonal Elertoral de Matol.osso, em Cuiabá, aos treu dias do mb de
dezembro do ano de 2005.
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Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais, publica·se a seguinte Dedslo:
PRQÇESSO N" 1558/2005- CLASSE V
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - NOVO SANTO ANTÔNIO - REFERENTE AO PROCESSO N"
482/2004 DA 15" WNA- REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
RECORRENTE(S): VALDEMIR ANTÔNIO DA Sll.VA
ADVOGADO(S): ASSIS BRASil. BORANGA ESCOBAR E ZALUIR. PEDRO ASSAD
RECORRIDO(S): JOÃO DE SOUZA LUZ, JOSÉ DOS SANTOS VASCONCELOS E IRANI
GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: AFONSO SUEKJ MIY AMOTO
Vistos e etc. Recurso especial eleitoral interposto por João de Souza Luz, José dos Santos
Vasconcelos e Irani Gomes dos Santos, com base no art. 121, § 4°, I e 11, da Constituição
Federal, e 276, I, "a" e "b", do Código Eleitoral (fls 1921201), irresignados com o v.
acórdl!o que, à unanimidade, dando provimento ao recurso eleitorál manejado por Valdemir
Antonio da Silva, ora reconido, anulou o processo a partir da r. sentença de' fls 114/117
determinando o retomo dos autos à zona de origem para a realização da instrução e
proferir-se nova sentença (fls 177/182). O recurso~ tempestivo como certificado às fls 202.
Importa registrar que o magistndo monocrático extinguiu o feito entendendo que houve a perda do

objeto, acolhendo preliminar levantada pelos ora recorrentes, levando em conta o nlo ajuizamento
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ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS E INCONCUSSOS DA PRATICA DAS
ILEGALIDADES ELEITORAIS APONTADAS. IMPOSSIBILIDADE DA PROCED!ôNCIA
DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL AFORADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS .
Se a petição inicial da representação eleitoral vem aompanhada de documentos e fita VHS que
retrata as condutas tidas como ilicitas, nlo
que se fa1ar em inépcia da exordial.
Estando como autores da representação eleitoral a cotigaçlo e candidato is eleições municipais
e. no pólo passivo, candidatos a prefeito e vice·prefeito. é de se perceber a perfeita idc:ntificaçAo
das partes litigantes.
Se a alegação contida na inicial de representaÇio eleitoral é de abuso, praticado por adeptos e
prepostos do investigado e sob suas ordens. é ele parte legítima a figwv no pólo passivo da
demanda.
Não há carl!ncia de ação quando a petiçlo inicial narra fatos e fundamentos juridicos, além de
indicar provas capazes de demonstrar a verdade da causa de pedir.
Se a peça inaugural narn. fatos que, em tese, constituem abuso de poder e compra de votos, a
maneira como tais ilícitos aconteceram e conclui pedindo a punição dos infratores. nlo hi como
prosperar a preliminar de aus!ncia 16&ica da nal'Tftçfto dos fatos, ainda mais quando a exordia1 é
adequadamente respondida pelas partes.
A investigaçlo judicial que tem por objeto o impedimento da diplomaçlo e a decretação de
incgibilidade dos candidatos, quando aforada antes da diplomaç.lo dos eleitos, nAo padece do
vicio do pedido juridicamente impossivel, porque o artigo 22, da Lei Complementar 64/90, tem
elastéreo suficiente para abarcar as condenações pretendidas.
Nlo caracteriza ofensa aos princfpios constirucionais do devido processo legal e da ampla
defesa a possibilidade, oportunizada ao autor da investigação judicial, de apresentar impugnação
à contcstaçlo, tendo em vista a aplicaçlo subsidi6ria ao processo eleitond das disposições do
código de processo civil, assim como nlo fere de morte aqueles princípios a oitiva de
testemunhas nlo arrotadas pelas partes, jj que a Lei Complementar 64/90 nlo profbe ao juiz a
produç.lo de provas ex officio, mormente quando reputá·las necessárias à form.açlo de seu livre
convencimento.
.,.
Se o artigo 22, inciso XIV. da Lei das lnegibilidades ordena que, na represe:ntaçio eleitoral. a
sentença de proced!ncia casse o registro do candidato, não ~extra petita a decislo qúc ordena a
providl!nci~ bem como nlo é ultra perita a sentença que cassa o diploma do candidato, se
prolatada após a sua diplomação.
A parte que impugna fita de vidco VHS irrogando-a como prova ilfcita, portanto imprestável ao
convencimento do magistrado. nlo pode alegar cerceamento de defesa em face da negativa de
pretenslo de realizaçJo de pe:ricia no referido objeto.
Nio há inovaçlo da lide se a parte, em sede de razões ou contra·razões recursais, pleitea a
cassação do registro do candidato, ainda que nlo o tenha feito de modo explícito na peça
exordial da investigação judicial eleitoral. uma vez que o artigo 22, da Lei Complementar 64/90,
-fiJI" estabelece tal sorte de sanç!o como conseqü!ncia fnsita à procodertcia da AIJE.
Testemunha que apresenta depoimento contraditório, inconvicto e nlo incisivo ao relatar abuso
de poder econômico e captação de sufrágio, nlo pode servir de lastrO para a procedblcia da
investigaçlo judicial.
Caderno escolar apreendido, onde constam nomes de pessoas, sem indicar a qualificaçlo,
endereço e se silo ou nlo eleitores, nilo é prova documental robusta a provar a compra de votos,
mormente se há sbios indicias de que se referem a candidatura ao cargo de vereador da
coliga~o adversária do investigado.
Imagens constantes em fita VHS, filmada de maneira clandestina, a indicar wn centrio
.. montado" para a insinuação de captação ilicita de sutngio, não pode: embasar decreto
condenatório, em sede de representação eleitoral.
Sendo o conjunto probatório conflitante e farto de dúvidas e de incongru!ncias, desprovido de
elemento de prova cer1o e verossímil a comprovar o abuso de poder econ6mico e • captaçl.o
ilicita de sufrágio, deve ser julgada improcedente a açio de 1nvestiaaçào judicial eleitoral.
Para a procedl!ncia da investigaçio judicial eleitoral é necessária a prova inconcussa dos ilícitos
eleitorais praticados.
Acordam os Excelentissimos Senhores Jufzes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, êt
1
1
unanimidade, acolher a questão de ordem suscitada pelo Relator e rejeitar as preliminares. bem
como a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Eleitoral. c no mérito, pDT maioria.
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. dar provimento ao
Recurso interposto por Max Joel Rus~i e julgar prejudicados os demais Recursos e ainda, à
unanimidade determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministêrio Público. nos termos do
voto do Rel;tor c das Notas Taquigráficas. em apenso, que ficam fazendo pane integrante da
, decisão.
. • DATA DO JULGAMENTO: 05/1212005.
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CARDOSO, JOSÉ NICÉIO FIGUEIREDO

JOSÉ NICÉIO FIGUEIREDO
CARDOSO E EDNELSON ZUUANI BELLO
RELATOR· EXMO SR. DR. MARCELO SOUZA DE BARROS
EMENTA·· RECURSOS ELEITORAIS. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFE.ITO MUNICIPAL. ABUSO
DO PODER ECONÓMICO E CAPTAÇÃO ILEGAL DE SUFRAGIO. ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90 E ARTIGO 41-A
DA LEI 9.504197.
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. CASSAÇÃO DOS REGISTROS E DIPLOMAS, BEM
COMO APLICAÇÃO DA INEGIBILIDADE POR TRêS ~NOS. PRELIMINARES. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. AUS~NCIA DE QUALIFICAÇAO DA PARTE. !LEGITIMIDADE
PASSIVA. CARflNCIA DE AÇÃO. AUSi';NCIA LÓGICA DA NARRAÇAO DOS FATOS.
EXISTÉNCIA DE PEDIDOS IMPOSSIVEIS E INCOMPATIVEIS ENTRE SI. OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA
PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES
REJEITADAS. MERITUM CAUSAE. DEPOIMENTOS CONTRADITORIOS. PROVA
DOCUMENTAL INSUBSISTENTE. FITA VHS GRAVADA C_LANDESTTNAMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO ARDILOSO, CONFLITANTE E DUBlO. AUS!ôNCIA DE

TRIBUNAL REGIO:-õAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA JUDICIÁRIA

do recurso eontn a diplomação e a não in~ição da ação de impugnação de mandato eletivo,
depois de ocorrida a diplomação nos respectivos pn!ZOS de 03 e I S dias. O v. acórdio hostilizado, n•
15.599, encontn-se assim ementado (fls 175/176 e 186/187): "EMENTA: PERDA DO OBJETO.
NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENrO DE OFiCIO.
INVESTIGAÇÃO
1UIDICIAL.
JULGAMENTO
POSTERlOR
A
DIPLOMAÇÃO.
POSSffill.IDADE. SENTENÇA NULA". LO Recorrente nilo impugnou os fundamentos da
decisão, o que impediria seu conhecimento, mas apenas limitou.se a pedir a condenação com base
no art. 41-A da Lei 9.504/97. 2. A perda do objeto reconhecida pelo Juízo a quo, por ser matáia de
ordem pública e ter acarretado na nulidade da sentença, pode ser reconhecida de oficio pelo
Tribunal. 3. O julgamento da Investigação Judicial Eleitoral, com base no art. 41-A da Lei 9.504/97
e com o rito do art. 22 da LC 64/90, não está adstrito ao término da eleiçlio ou à diplomação do
candidato. Ela pode ser julgada a qualquer tempo e, se comprovada a captação ilícita de sufrágio,
resulta em cassação ou perda do mandato e multa de mil a cinqüenta mil UFIR 4.
Mesmo
na
hipótese de nfto mais poder-se cassar o registro ou o diploma do candidato, se ocorrer uma eventual
condenaçlio, poder-se-á aplicar pena de multa, a qual independo da ocorrencia da diplomaçlio. S.
Anulação da sentença e remessa dos autos à Zona Eleitoral de origem para prosseguimento da
instrução". Alegam os recorrentes, em síntese, que o v. acórdão regional contraria o art. 22, XV, da
LC no 64/90, sustentando assim o acerto da r. sentença monocrâtica, ao entendimento de que
caberia ao autor ter providenciado o recurso ou a ação retromencionados nas datas limites, citando
doutrina sobre a matáia. Também apontam decisões de outros Tnõwtais ao entendimento de que
divergem do acórdão ora atacado. Com efeito, no que pertine a alegada conln!riedade a dispositivo
legal (alínea "a" do inc. I do art. 276/CE), importa esclarecer que a ação de jnvestigação judicial :;e
deu por suposta violação ao art. 41-A da Lei n• 9.504/97, e assim sendo o egrégio Tribunal Superlor
Eleitoral reiteradamente tem decidido que nestes casos nãl!;S ~xige o aj'J!zaT~to 'JHj,c':"o con'lf'IIIJ.

DA 14•
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DESENVOLVIMENTO

~~~gg~,t~~.J~J6~~~~10 FIEL PAVONI E RONIMÁRCIO NAVES
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DO

CARDOSO E EDNELSON ZULIANI BELLO
RECORRENTES: JOSÉ PAULO DA ROCHA
ADVOGADOS: DRS. LUÍS GUILHERME LEAL CURVO E ADRIANO MEIRELES BORBA
RECORRENTE: MAX JOEL RUSSI
.
ADVOGADOS: DRS. LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI E RONIMARCIO NAVES
RECORRIDO: JOSÉ PAULO DA ROCHA
ADVOGADO: DR. LUIS GUILHERME LEAL CURVO

EDIVALDO ROC1IA DOS SANI"OS

PODER JUDICJÁÍuO

AO PROCESSO

ZONA-REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
RECORRENTES: COLIGAÇÃO CONTINUIDADE
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