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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLUCAO N° 2116

Altera, em parte, a Resolu<;ao n° 795, de 13 de
setembro de 2011.

0

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das

atribui<;oes que lhe sao conferidas pelo art. 18, IX, do Resolu<;ao TRE-MT n°
1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento lnterno);
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, XXI, do Constitui<;ao Federal de
1988;
CONSIDERANDO a necessidade de revisao do Resolu<;ao TRE-MT n° 795,
de 13 de setembro de 2011, que regulamenta os procedimentos de aquisi<;ao,
constru<;ao, reforma, uso e loca<;ao de im6veis pela Justi<;a Eleitoral matogrossense; e
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo Judicial Eletr6nico (P Je)
n° 600085-92.2018.6.11 .0000- Classe PA,

RESOLVE

Art. 1o Alterar, em parte, a Resolu<;ao n° 795, de 13 de setembro de
2011, que passa a vigorar com a seguinte reda<;ao:
"Art. 3° .................................................................................................

§ 3°

Evedada

a utiliza<;ao de im6veis cedidos por outros e

do Federa<;ao, salvo nbs ~casos previstos nos incisos II e Ill
asos de implanta<;ao. de
de Zonas Eleilorais.
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(Fl. 2, Resolu<;:Cio

no 2116, de 18 de abril de 2018)

Art. 6° 0 compartilhamento de im6veis sera realizado somente
quando nao prejudicar a imagem do Justi<;a Eleitoral, garantir a
seguran<;a

dos

documentos,

m6veis

e

equipamentos

pertencentes ao 6rgao, alem do qualidade de vida dos
servidores, devendo:"
Art. 2' Esta Res-aluc;:Oa entrar6 em v~a,data de sua publicac;:Oa.
Sola das Sessoes do Tnbonal Reg1onal Ele1toraL de Mato Grosso, em
Cuiab6, aos dezoito dias

"~es de abril de dois mile d:;~ito,.
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional El
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Juiz-Membro
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600085-92.2018.6.11.0000

RELATORIO

Desembargador MARCIO VIDAL (Relator):

EMINENTES PARES,

Trata-se de proposi~ao de iniciativa da Diretoria-Geral com vistas a altera~ao da Resolu~ao
TRE-MT n° 795/2011, que regulamenta os procedimentos de aquisi~ao, constru~ao, reforma, uso e loca~ao
de im6veis pela Justi~a Eleitoral mato-grossense, em face da necessidade de superar recentes dificuldades
na ocupa~ao de im6veis para uso desta Justi~a especializada, especialmente nos casas em que houve
remanejamento de Zonas Eleitorais em decorrencia de determina~ao do Tribunal Superior Eleitoral.
A ultima versao da minuta de Resolu~ao constante dos documentos de id n° 14135 e n°
14136 foi aprovada pela Assessoria Juridicae Coordenadoria de Controle lnterno e Auditoria, nos pontos ora
submetidos a aprecia~ao de Vossas Excelencias.

E o relat6rio.
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VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

EGREGIO TRIBUNAL,

Como ja relatado, a minuta de Resolu9ao que ora submeto a considera9ao dos dignos Pares
tern por escopo implementar altera96es parciais na Resolu9ao n° 795/2011, segundo o que ja fora aprovado
pela ASJUR e CCIA, sendo certo que novos estudos encontram-se em andamento para outras altera96es
mais significativas, que serao oportunamente trazidos a debate neste Colegiado.
Por ora, o que temos e a altera9ao do § 3° do art. 3° da hoje vigente Resolu9ao n° 795/2011,
que representa, na pratica, o mero deslocamento do caput do atual art. 6°, por pertinencia tematica com o
que estabelece o caput do citado art. 3°, e, quanto ao art. 6°, e proposta nova reda9ao apenas para
especificar em que casos e de que forma serao formalizados os eventuais compartilhamentos de im6veis
com outros 6rgaos.

0 que esta sendo proposto, na verdade, e mera reorganiza9ao dos dispositivos ate hoje
vigentes, para melhor explicitar a forma como as loca96es e outras opera96es com im6veis devem ser
realizadas, ressalvando, mais uma vez, que novas regras devem ser oportunamente adicionadas.
Neste sentido, apresento a minuta de resolu9ao em anexo, propondo sua aprova9ao.
E como voto .
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