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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU~AO N° 2122

Fixa as competencies ordinaries e as relatives

a

consecu<;ao de pleitos municipais e gerais, nos
municfpios dotados de mais de uma Zona Eleitoral.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribui<;oes
que sao conferidas pelo artigo 19, incisos IX eLl, do seu Regimento lnterno, e
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
fixar
antecipadamente
as
competencies relatives a consecu<;ao do processo eleitoral nos municfpios dotados
de mais de uma zona eleitoral, de modo a evitar a sobrecarga de processes e
viabilizar a celeridade adequada aos feitos de natureza eleitoral;
CONSIDERANDO a recomposi<;oo das Zonas Eleitorais aprovadas no
processo n° 132-52.2017.6.11.0000;

RESOLVE:
Art. 1° Nos municfpios abrangidos por apenas uma Zona Eleitoral, a
competencia e plena.
Paragrafo Onico. Nos municfpios onde houver mais de uma Zona Eleitoral, a
competencia dos Jufzos Eleitorais fixar-se-a consoante dispuser a lei e,
subsidiariamente, esta Resolu<;ao.

CAPITULO I
DAS COMPETENCIAS ORDINARIAS FIXAS
Art. 2° A gestao do Forum Eleitoral e das Centrais de Atendimento ao Eleitorf
onde houver, sera realizada administrativamente conforme o disposto abaixo:
1- Cuiaba- Jufzo da 39° Zona Eleitoral;
II- Varzea Grande- Jufzo da 20° Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 10° Zona Eleitoral.
Art. 3° A competencia para a distribui<;oo
judiciais, cartas precat6rias e cartas de ordem sera realizada da seguinte forma:
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1- Cuiab6- Juizo da 1a Zona Eleitoral;
II- V6rzea Grande- Juizo da 20a Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 1oa Zona Eleitoral.
Art. 4° 0 processamento dos feitos de execu<;oo fiscal obedecer6 ao
disposto a baixo:
1- Cuiab6- Jufzo da 51 a Zona Eleitoral;
II- V6rzea Grande- Jufzo da 20a Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 46a Zona Eleitoral.
Art. 5° 0 processamento dos feitos de presta<;oo de contas anuais dos
partidos politicos e o cadastramento de 6rgoos e usu6rios externos de sistema de
informa<;oes de 6bitos e direitos politicos, obedecer6 ao disposto abaixo:
1- Cuiab6- Jufzo da 55a Zona Eleitoral;
II- V6rzea Grande- Jufzo da 49a Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Juizo da 46a Zona Eleitoral.
Art. 6° Os registros de dados e o cadastramento dos usu6rios dos diret6rios
municipais dos partidos politicos, obedecer6 ao disposto abaixo:
1- Cuiab6- Jufzo da 51 a Zona Eleitoral;
II- V6rzea Grande- Juizo da 49a Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 46a Zona Eleitoral.
Art. 7° Nos municfpios-termo que componham a jurisdi<;oo eleitoral de
Cuiab6, V6rzea Grande e Rondon6polis, a competencia sera exercida de forma
plena conforme o disposto abaixo:
I - Acorizal- Jufzo da 1a Zona Eleitoral;
II- Nossa Senhora do Livramento- Jufzo da 20a Zona Eleitoral;
Ill- ltiquira- Jufzo da 1oa Zona Eleitoral.

CAPiTULO II
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DAS COMPETENCIAS RELATIVAS AS ELEI<;OES MUNICIPAlS DE CUIABA
~-~~,
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Art. 8° No municipio de Cuiab6, as competencias ~~·l~vas a consecu<; 6 das elei<;oes municipais de 2020 seroo distribufdas da seguinte for, a:
\
Grupo 1- 1a ZE;
Grupo 2- 39a ZE;
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Grupo 3-51° ZE;
Grupo 4 - 55° ZE.

§ 1o Sao atribui<;oes do Grupo 1:
-

conhecer

e

julgar os

pedidos

de

registro

de

candidates,

suas

impugna<;oes e argui<;oes de inelegibilidade;
- conhecer e julgar as reclama<;oes e representa<;oes que tiverem por
objetivo a perda do registro ou do diploma: Lei n° 9.504/97, artigos 30-A, 41-A, 45,
inciso VI, 73 e 77 e Lei Complementar no 64/90, A<;ao de lnvestiga<;ao Judicial
Eleitoral;
- conhecer e julgar as a<;oes de impugna<;ao de mandato eletivo;
- processor os recursos contra expedi<;ao de diploma;
- apurar e totalizar os votos, proclamar o resultado do elei<;ao e diplomar os
eleitos.

§ 2° Sao atribui<;oes do Grupo 2:
- conhecer e julgar as reclama<;oes sobre a localiza<;ao dos comfcios e os
feitos relatives a propaganda eleitoral em geral, bem ainda a execu<;ao dos atos
administrativos a ela pertinentes, incluindo o exercfcio do poder de polfcia;
- processor os registros das pesquisas eleitorais e conhecer e julgar suas
impugna<;oes;
- distribuir o hor6rio eleitoral gratuito e elaborar o plano de mfdia.

§ 3° Sao atribui<;oes do Grupo 3:
- distribuir os feitos de propaganda entre os jufzos eleitorais;
- conhecer e julgar as reclama<;oes sobre a localiza<;ao dos comfcios e os
feitos relatives a propaganda eleitoral em geral, bem ainda a execu<;ao dos atos
administrativos a ela pertinentes, incluindo o exercfcio do poder de polfcia.

§ 4° Sao atribui<;oes do Grupo 4:
- conhecer e julgar as presta<;oes de contas de campanha e executor os
atos administrativos a elas relacionados;
- executor os atos previstos no Lei n° 6.091/74, que dispoe sobre o
fornecimento gratuito de transporte, em dias de elei<;ao, a eleitores residentes em
zonas rurais e reqUISI<;ao de vefculos em parceria com
V6rzea Grande.
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Art. 9° As competencias fixadas para as elei<;oes municipais de 2020 sera, " {
distribufdas para as elei<;oes de 2024, e as fixadas nessa~ultimas serao l .
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redistribufdas para o pleito municipal subsequente, e assim sucessivamente,
observando-se, rigorosamente, o seguinte sistema de rodfzio:
- 0 Jufzo da 1a Zona Eleitoral exercera, sempre, as competencias que
houverem sido fixadas, no pleito municipal anterior, para o Jufzo da 55a Zona
Eleitoral;
- 0 Jufzo do 39a Zona Eleitoral exercera, sempre, as competencies que
houverem sido fixadas, no pleito municipal anterior, para Jufzo do 1a Zona Eleitoral;
- 0 Jufzo do 51° Zona Eleitoral exercera, sempre, as competencias que
houverem sido fixadas, no pleito municipal anterior, para Jufzo da 39a Zona Eleitoral;
- 0 Jufzo do 55a Zona Eleitoral exercera, sempre, as competencias que
houverem sido fixadas, no pleito municipal anterior, para Jufzo da 51 a Zona Eleitoral.
Art. 10.

0

Jufzo do 39a Zona Eleitoral coordenara as atividades do

fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores.
Art. 11. A competencia plena em rela<;oo ao Municfpio-termo de Acorizal
sera do Jufzo do 1a Zona Eleitoral.

CAPITULO Ill
DAS COMPETENCIAS RELATIVAS AS ELEI<;OES MUNICIPAlS DE VARZEA GRANDE
Art.

12. A competencia para conhecer os pedidos de registro de
candidatures, suas impugna<;oes e argui<;oes de inelegibilidades, para apurar e
totalizar os votos, para proclamar o resultado do elei<;oo e diplomar os eleitos sera
realizada pelo Jufzo do 20a Zona Eleitoral.
Paragrafo unico. A competencia plena em rela<;oo ao Municfpio-termo
Senhora do Livramento sera do Jufzo da 20a Zona Eleitoral.
Art. 13. A competencia para executor os atos previstos no Lei no 6.091 /7 4,
que dispoe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de elei<;oo, a
eleitores residentes em zonas rurais e a requisi<;oo de vefculos sera realizada pel
Jufzo da 49a Zona Eleitoral, em parceria como Jufzo competente de Cuiaba.
Art. 14. A competencia para processor os registros das pesquisas eleitorais e
conhecer e julgar suas impugna<;oes, bern como conhecer e julgar as reclama<;oes
sobre a localiza<;oo dos comfcios, a distribui<;oo do horario eleitoral gratuito e plano

do~~~

de mfdia e os feitos relativos a propaganda em geral, bern ainda a execu<;oo
atos administrativos a ela pertinentes, incluindo o ex~rcrci6'do poder de polfcia
sera exercida pelo Jufzo da 49a Zona Eleitoral.
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Art. 15. A competencia para coordenar o Fechamento do ~dastro sera,
"'

realizada, em conjunto, entre os Jufzos do 20a e 49a Zonas Eleitorais.
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CAPITULO IV
DAS COMPETENCIAS RELATIVAS AS ELEI<;OES MUNICIPAlS DE RONDONOPOLIS

SE<;AO I
COMPETENCIAS FIXAS RELATIVAS AS ELEI<;OES MUNICIPAlS DE RONDONOPOLIS
Art. 16. A competencia para executor os atos previstos na Lei n° 6.091/74,
que dispoe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleic;ao, a
eleitores residentes em zonas eleitorais e a requisic;ao de vefculos; para processor e
julgar as ac;oes de impugnac;ao de mandato eletivo; para processor os recursos
contra expedic;ao de diploma; para apurar e totalizer os votos, para proclamar o
resultado da eleic;ao e diplomar

OS

eleitos, sera realizada pelo Jufzo da 10° Zona

Eleitoral.
Paragrafo unico. A competencia plena em relac;ao ao municipio de ltiquira
sera do Jufzo da 10° Zona Eleitoral.
Art. 17. A competencia para conhecer e julgar os pedidos de registros de
candidatures, suas impugnac;oes e arguic;oes de inelegibilidade sera exercida pelo
Jufzo da 46° Zona Eleitoral.

SE<;AO II
COMPETENCIAS ROTATIVAS CONCERNENTES AS ELEI<;OES MUNICIPAlS
DE RONDONOPOLIS
!

Art. 18. No municipio de Rondon6polis, as competencies relatives

r
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consecuc;ao das eleic;oes municipais de 2020 serao distribufdas da seguinte forma:
Grupo 1 - 10° ZE;
Grupo 2 - 46° ZE;

§ 1o Sao atribuic;oes do Grupo 1:

]
,,

- conhecer e julgar as prestac;oes de contas de campanha e de 'I
candidates e executor os atos administrativos a elas relacionados;
- conhecer e julgar as ac;oes de impugnac;ao de mandato eletivo;
:
-processor e os recursos contra expedic;ao de diploma;
- apurar e totalizer os votos, proclamac;ao do resultado da eleic;ao,
como a organizer o local de apurac;ao e diplomar os eleitos.

§ 2o Sao atribuic;oes do Grupo 2:

\

\

\
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- conhecer e julgar as reclamac;oes sobre a localizac;ao dos comfcios, a
distribuic;ao do hor6rio eleitoral gratuito e plano de mfdia e os feitos relativos a
propaganda em geral, bem ainda a execuc;ao dos atos administrativos a ela
pertinentes, incluindo o exercfcio do poder de polfcia;
- processor os registros das pesquisas eleitorais e conhecer e julgar suas
impugnac;oes;
Art. 19. As competencias fixadas para as eleic;oes municipais de 2020 serao
redistribufdas para as eleic;oes de 2024, e as fixadas nessas Oltimas serao
redistribufdas para o pleito municipal subsequente, e assim sucessivamente,
observando-se, rigorosamente, o sistema de rodfzio em que o Jufzo da lOa Zona
Eleitoral exercer6 as competencias que houverem sido fixadas, no pleito municipal
anterior, para o Jufzo da 46a Zona Eleitoral.

CAPITULO V

I

DAS COMPETENCIAS RELATIVAS AS ELEICOES GERAIS DE CUIABA,
VARZEA GRANDEE RONDONOPOLIS

/

Art. 20. A competencia para exercer o poder de polfcia em relac;ao

a

propaganda eleitoral em geral, bem como dispor sobre a localizac;ao de comfcios,
nas eleic;oes gerais em Cuiab6 e V6rzea Grande, observar6 ao disposto abaixo:
1- Cuiab6- Jufzo da 1a Zona Eleitoral;
II- V6rzea Grande- Jufzo da 49a Zona Eleitoral.
Art. 21. A distribuic;ao de competencia nas eleic;oes gerais, no municipio de
Rondon6polis, observar6 o disposto abaixo:
- Grupo 1 - organizac;ao e exercfcio do poder de polfcia em relac;ao

a

propaganda eleitoral em geral;
- Grupo 2 - localizac;ao de comfcios, a apurac;ao e transmissao de votos,
bem como a organizac;ao do local de apurac;ao.
Par6grafo Onico. Para as eleic;oes gerais de 2018, as competencias fixadas
no Grupo 1 serao exercidas pelo Jufzo da lOa Zona Eleitoral e aquelas elencadas no(
respectivas zonas eleitorais nos eleic;oes gerais subsequentes.
(···~-,
'
Art. 22. A competencia para executor os atos previstos na Lei n° 6.091/74,
que dispoe sobre o fornecimento gratuito de transporte, ~' dias de eleic;ao, a
eleitores residentes em zonas rurais, bem como a requisic;ao de v'eiculos, obedecer6
ao disposto abaixo:
I- Cuiab6- Jufzo da 51 a Zona;
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II- Varzea Grande- Jufzo da 20°;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 10°.
Paragrafo unico. A requisic;:ao de vefculos nos municfpios de Cuiaba e
Varzea Grande sera realizada em parceria, entre as zonas eleitorais competentes.
Art. 23. A coordenac;:ao do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores
obedecera ao disposto abaixo:
I - Cuiaba- Jufzo da 39° Zona Eleitoral;
II - Varzea Grande - em conjunto, entre os Jufzos da 20° e 49° Zonas
Eleitorais;
Ill- Rondon6polis- sera exercida, nos eleic;:oes gerais de 2018, pelo Jufzo da

oa

1
Zona Eleitoral e, alternadamente, entre as respectivas zonas eleitorais nos
eleic;:oes gerais que subsequentes.
Art. 24. A competencia para organizar o local de apurac;:ao de V a r z e /
Grandee transmitir os votos sera exercida pelo Jufzo da 49° Zona Eleitoral.
Art. 25. A competencia para receber e processor as contas de campan?a
dos diret6rios municipais, conforme o art. 48, inciso II, alfnea "d", da Resoluc;:ao TSE
n° 23.553/2018, sera exercida conforme o disposto abaixo:

1- Cuiaba- Jufzo da 55° Zona Eleitoral;
II- Varzea Grande- Jufzo da 49° Zona Eleitoral;
Ill- Rondon6polis- Jufzo da 46° Zona Eleitoral.
Art. 26. Nos municfpios-termo que componham a jurisdic;:ao eleitoral de
Cuiaba, Varzea Grandee Rondon6polis, a competencia sera exercida conforme o
disposto abaixo:
I - Acorizal- Jufzo da 1a Zona Eleitoral;
II- Nossa Senhora do Livramento- Jufzo da 20° Zona Eleitoral;

~s

Art. 27. Compete ao Juiz-Diretor do F6rum Eleitoral, ate um a no antes
L
eleic;:oes, publicar edital a fim de dar publicidade as competencias fixadas para
coda uma das zonas eleitorais que compoe a jurisdic;:ao do respectivo municipio,
observando-se rigorosamente os termos desta

Resolu~c:>~

Paragrafo unico. Para as eleic;:oes de 2018, a\competencia a que se refere
o caput deste artigo devera ser exercida ate o dia 27 de abril do corrente a no.
",,

Art. 28. Compete a Corregedoria Regional Eleitoral
etalhar as competencias previstas nesta Resoluc;:ao.

edita;~orma visando
\\
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Art. 29. Revogam-se as disposi<;oes con tid as nos Resolu<;oes n° 486/2002,

577/2007, 609/2009 e 858/2011.
Art. 30. Esta Resolu<;ao entrar6 em vigor na data de sua publica<;ao.

Regi~~ltoral

Sola das Sessoes do Tribunal
de Mato Grosso, em Cuiab6,
aos vinte e seis dias do mes de abril de dois mil e dezoito.

mbargador MARCIO VIDAL
Presid~_nte
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Doutora VANESSA
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