PUBLICADO
DJE-MT n°~. o2 "!lrlo'8 /~, k3_

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLU<;AO N° 2180

Altera, em parte, a Resolu<;oo no 2.122, de 26 de abril de
2018, que fix a as competencias ordin6rias e as relativas

a

consecu<;oo 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<;6es que lhe sao conferidas pelo art. 18, inc. IX, do Regimento lnterno
(Resolu<;oo no 1.152/2012);
CONSIDERANDO a conveniencia de se trazer celeridade

a

apura<;ao de denuncias e garantir a economicidade processual, evitando-se,
sempre que possfvel, decis6es conflitantes;
CONSIDERANDO a delibera<;oo do Tribunal Plena, ocorrida no
data de 07 de agosto de 2018, ao apreciar os autos do Processo Judicial
Eletronico no 0600292-91 .20 18.6.11 .0000 - Cia sse PA;
RESOLVE:
Art. 1o 0 Art. 20 do resolu<;ao TRE/MT n. 0 2.122/2018 passa a vigorar
acrescido

par6grafos 1o e 2°, com a seguinte reda<;oo:
"§ 1°. 0 poder de polfcia sabre a propaganda eleitoral
veicu/ada no rede mundial de computadores, quando
noo seja possfvel identificar, de plano, o 1endere9o do
autor do conduta, sera exercido, em todo Est'adq de
oto Grosso, pe/o Jufzo do 1a Zona Eleitoral , em
uiab6/MT.
'
·,

' :,. (.l \
r-

1

(Fl. 2, Resoluc,:ao n° 2180, de 15 de agosto de 2018)

§ 2°. Os jufzes eleitorais de todo Estado de Mota Grosso
que flagrarem propaganda eleitoral irregular no rede
mundial de computadores, deverao, coso nao sejam
competentes para exercer o poder de polfcia, remeter os
elementos de provo ao juiz competente, observando-se o
contido no par6grafo anterior."
Art. 2° Esta Resolu<;ao entrar6 em vigor na data de sua
publica<;ao.
Sola das Sessoes do Tribunal RrgiQnal Eleitoral de Mato Grosso, em
Cuiab6, aos quinze dias do mes de agostp de dais mil e dezoito.
t

bargador MARCIO VIDAL
Presidente e Relator

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
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\):·~··1Doutora VANESSA 6-bR P ·
Juiz-Mem o

~A GASQUES

(Fl. 3, Resoluc;ao no 2180, de 15 de agosto de 2018)

Doutor ANTONIO V
ELEJA JUNIOR
Juiz-Membro
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Doutor LUIS APARECIDO foRTOLUSSI JUNIOR

~uiz-MJ(o

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600292-91.2018.6.11.0000

RELATORIO

Egregio Plenario,

Trata-se de proposiyao do Excelentrssimo Doutor Paulo Cezar Alves Sodre, Juiz Auxiliar
Coordenador da Propaganda Eleitoral, com anuencia dos demais Jufzes Auxiliares, consistente em alterayao
parcial da Resoluyao n° 2.122/2018, que fixa as competencias ordinarias e as relativas a consecuyao de
pleitos municipais e gerais nos municfpios dotados de mais de uma zona eleitoral.
Argumenta o proponente que a dificuldade de identificayao, de plano, do local onde tenha
sido inserida na rede mundial de computadores a propaganda eleitoral tida por irregular fragiliza o exercfcio
de forma difusa do poder de polfcia pelos diversos jufzes eleitorais, o que recomenda a concentrayao desse
poder num s6 jufzo, de forma a imprimir celeridade e garantir economia processual no tocante a apurayao do
referido ilfcito, evitando, ainda, eventuais decisoes conflitantes.
A min uta de resoluyao apresentada pela autoridade proponente contempla o jufzo da 1• Zona
Eleitoral, sediada em Cuiaba, a quem competira o poder de polfcia sobre a propaganda eleitoral veiculada na
rede mundial de computadores.
Encaminhado
o
expediente
a
apreciayao
do
digno
Corregedor
Regional Eleitoral, anuiu Sua Excelencia a proposta feita, acrescendo a sugestao de que seja conferido
amplo apoio as atividades administrativas decorrentes das atribuiyoes ora direcionadas a 1" Zona Eleitoral.

E o sucinto relat6rio .
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0600292-91.2018.6.11.0000

VOTO

EMINENTES PARES,

A proposta feita pelo insigne Doutor Paulo Sodre encontra apoio da douta Corregedoria
Regional Eleitoral, que editou o Provimento n° 2/2018, o qual determina no§ 1° de seu art. 1° que "nos
municipios onde houver mais de uma zona eleitoral, o poder de policia sera exercido pelos Juizes Eleitorais
designados par meio de normative proprio (Resoluc;:ao TRE/MT n. 2.122/2018}."
Ve-se, pois, nao par acaso, que a peculiaridade da materia ora sob apreciac;:ao conduziu a
previsao de normatizac;:ao propria,
Penso que, de fato, o Poder Judiciario precisa envidar esforc;:os para transmitir seguranc;:a
juridica aos jurisdicionados, razao pela qual, para evitar eventuais decisoes conflitantes, mostra-se salutar
que a competencia para o exercicio do poder de policia, concernente as hipoteses de propaganda eleitoral
irregular veiculada na internet, fique concentrada num so juizo, conforme proposto.
Forte nesses fundamentos, voto no sentido de aprovar a minuta de resoluc;:8o constante deste
feito.

E como voto .

•
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Poder Judiciario

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600292-91.2018.6.11.0000

VOTO-VISTA

Eminentes pares,
Pedi vista dos autos para melhor analisar a materia.
Apreciando-a, tenho que a proposta formulada pelo e. Juiz-Membro desta Corte, Dr.
Paulo Cezar Alves Sodre, deve ser acolhida com urn acrescimo.
De fato, tratando-se de propaganda eleitoral na internet, onde nao e possivel
identificar, de plano, o endere9o do autor da conduta, existe a possibilidade de se ter
decisoes conflitantes dos mais diversos juizes eleitorais do Estado no exercicio do
poder de policia, o que recomenda que esta Corte defina apenas urn deles como
competente nestas hip6teses.
Contudo, para se evitar a preocupa9ao inicial que tive, qual seja, de que determinado
Juiz se depare com propaganda irregular na internet, e, por nao ser competente,
permaneya omisso frente aquela irregularidade, proponho que a alterayao na
resolu9ao n. 0 2.122/2018 se de da seguinte forma:

CONSIDERANDO [ ... ]
RESOLVE:

Art. 1°. 0 Art. 20 da resolu~ao TRE/MT n. 0 2.122/2018 passa a vigorar
acrescido dos paragrafos 1° e 2°, com a seguinte redacao:
''Paragrafo to.· 0 poder de pol/cia sobm a propaganda eleilotal veiculada
na rede mundia/ de computadoms, quando nao seja passive/ identilicar,
de plano, o enderefo do autor da conduta, sera exen:ido, em !ado
Estado de Mato Grosso, pelo Juizo da 18 Zona Eleitotal em Cuiabli/MT.
Paragrafo 20.· Os juizes eleitotais de todo Estado de Malo Grosso que
flagrarem propaganda eleitotal inegular na mde mundial de

•
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computadores, deveriio, caso niio sejam competentes para exercer o
poder de polfcia, remeter os elementos de prova ao juiz competente,
observando-se o cont1do no paragrafo anterior. "

Registro, por fim, que a proposta de alteravao da resoluvao constante do voto do e.
relator consiste em incluir paragrafo unico no Art. 2° da resoluvao TRE/MT
2.122/2018. Contudo, a alteravao melhor se amolda ao Art. 20 da resoluvao, sendo
este 0 dispositivo, inclusive, que 0 proponente sugeriu inclusao de paragrafo unico.
Com estas considerav5es, divergindo apenas parcialmente do relator, apresento a
proposta de alteravao acima, acolhendo o pleito inaugural.

E como voto.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
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NOT AS DE TRANSCRI(:AO (07.08.2018)

PROCESSO N° 0600292-91.2018.6.11.0000 - CLASSE PA
RELATOR: DES. MARCIO VIDAL - PRESIDENTE

VOTOS

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Sr. Presidente, eu tenho algumas preocupayoes.
Primeiro que adicionar 0 paragrafo unico ao artigo 2° da ResoluyaO 2.122/2018 me parece que nao
seria o mais adequado porque ...
(lncompreensivel) aqui o artigo 2° esta tratando das competencias ordinarias fixas, de modo que
colocarmos aqui esse dispositivo- esse dispositivo trata tambem das eleiyoes municipais- e nos
sabemos que o poder de policia para as eleiy6es municipais e exercido pelo juiz daquele municipio.
Esse e urn ponto.
0 que me chama mais atenyao e me da mais preocupayao e o seguinte, olha so a proposta: o poder
de policia sabre a propaganda eleitoral veiculada na rede mundial de computadores, quando niio
for passive! identificar de plano o enderer;o do autor da conduta, sera exercido em todo o Estado
de Mato Grosso pelo juizo da Jfl Zona Eleitoral.

Entao, o que vai acontecer aqui? Urn juiz pode exercer o poder de policia, mas ele nao tern
condiyoes de identificar o domicilio daquele eleitor, vai falar "born, entao a atribuiyao ...."- porque
nos estamos falando de uma questao administrativa- "a atribuiyaO aqui nao e minha, e da 1a Zona
Eleitoral de Cuiaba". Ele nao vai fazer nada. E quem disse que o juiz da 1a Zona Eleitoral de
Cuiaba vai ter visto aquela propaganda? Pode ser que ele nunca veja e ai nos teriamos o que aqui?
Nos teriamos, atraves da alteras;ao, nos teriamos uma situas;ao em que propagandas vistas por urn
juiz que poderia exercer o poder de policia nao vai ter o exercicio do poder de policia.

DES. PEDRO SAKAMOTO:
Mas a questao ai, Dr. Rabaneda, e para nao haver as decisoes conflitantes, porque ele pode
realmente tomar conhecimento, vamos falar em Sinop, por exemplo. Ele viu na midia determinado
tipo de propaganda que ele entende que aquilo realmente tern que ser imediatamente vedado, por
exemplo, caso... Justamente para evitar esse conflito de entendimento.
Ele simplesmente encaminha para a 1" ZE e ele entao vai analisar essa questao.

DR. ULTSSES RABANEDA DOS SANTOS:
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EnHio nos temos que incluir aqui a obrigatoriedade do juiz encaminhar para a 1a Zona, porque do
jeito que esta aqui o juiz eleitoralla de Sinop ve uma propaganda irregular, ele fala "olha, aqui nao
da para saber qual e o domicilio, entao a competencia nao e minha". E ele nao faz nada.

DES. PEDRO SAKAMOTO:
Mas ele tern que encaminhar para ...

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Nao esta escrito isso aqui, entendeu?
Pela alterar;:ao que nos estamos promovendo, olha so:
"o poder de policia sabre a propaganda eleitoral veiculada pela rede mundial de
computadores, quando niio for passive! identificar de plano o enderec;o do autor da conduta,
sera exercido em todo o Estado de Mato Grosso pelo juizo da 1 a ZE".
Entao nos poderiamos aqui incluir, esse seria, entao, urn § 1° e nos incluiriamos urn § 2°: o juiz em
todo o Estado de Mato Grosso que se deparar com propaganda irregular e niio for passive!
verijicar de plano o domicilio eleitoral deve encaminhar ao juizo da 1 a Zona, porque ai sim, ai o
juiz ve, ele nao tern competencia porque ele nao sabe 0 enderer;:o, ai ele e obrigado a encaminhar
para 1a Zona Eleitoral de Cuiaba, nao fica aquele limbo. Eu vi, nao tenho competencia, nao far;:o
nada.

DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR:
Dr. Ulisses, data venia, eu nao entendi em que vai melhorar isso ai, porque fica na
discricionariedade dele.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Aqui, do jeito que esta, fica.

DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR:
Mesmo na outra situar;:ao, quando ele verificar. Eu ate tinha votado aqui, sr. Presidente, mas talvez
retificar aqui, vamos ver o que os demais membros vao pontuar, mas eu creio que isso ai pode
dificultar 0 poder de policia, quer dizer, se a intenr;:ao for nao deixar pulverizado, mas e aquela
questao do juizo proprio dos fatos e das causas, aquele juiz que esta na situar;:ao, e1e e o rna is
adequado para tomar as medidas, entao essa discricionariedade dele, de dizer se foi identificado ou
nao, vamos mandar para Cuiaba que Cuiaba resolve.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
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Mas a preocupa<;ao do Dr. Paulo tern pertinencia e com a complementa<;ao que inclusive o Des.
Pedro coloca agora, a preocupa<;ao aqui e a internet.
Entao imagina que urn juiz hi de Alto Araguaia ve uma propaganda irregular, ok? Nao foi possivel
identificar o domicilio eleitoral daquela pessoa que postou a propaganda irregular. 0 juiz l:i de
Sinop ve a mesma propaganda e cada urn deles tern poder de policia, entao nos temos a
possibilidade de decisoes conflitantes, de fato. Entao quer dizer, se voce nao sabe o domicilio, nao
e possivel, voce cria, entao, uma competencia exclusiva, esta certo?
Contudo, ele nao pode simplesmente lavar as maos porque a competencia nao e dele, porque pode
ser que o juiz da 1a ZE de Cuiaba nao veja essa propaganda. Inclusive eu vou mais a! em, ja que nos
estamos falando de elei<;oes gerais porque nos estamos tratando aqui de elei<;oes gerais, nos estamos
falando do Estado inteiro, eu pergunto: seria mesmo razoavel que o juiz, em todo o Estado de Mato
Grosso, nao sabendo o domicilio eleitoral daquele que fez a propaganda irregular na internet,
encaminhe para a 1a ZE de Cuiaba ou encaminhe para o juiz auxiliar aqui no Tribunal?
Deixa eu pedir vista.
(inaudivel)

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Eu estaria tendente a acolher a proposta do Dr. Paulo porque a preocupa<;ao dele e pertinente,
contudo, estabelecer primeiro a competencia nesses casos e que ...
(inaudivel)

DES. MARCIO VIDAL (PRESIDENTE):
Apos o relator ter votado no sentido de acolher a proposi<;ao, pediu vista o digno 2° Yoga! e todos
os demais aguardam.

NOT AS DE TRANSCRI<;AO (15.08.2018)

PROCESSO W 0600292-91.2018.6.11.0000 - CLASSE PA
RELATOR: DES. MARCIO VIDAL- PRESIDENTE

CONTJNUA(AO DE JULGAMENTO

VOTO-VISTA
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DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Eminentes pares,
Pedi vista dos autos para melhor analisar a materia.
Apreciando-a, tenho que a proposta formulada pelo e. Juiz-Membro desta Corte, Dr. Paulo Cezar
Alves Sodre, deve ser acolhida com urn acrescimo.
De fato, tratando-se de propaganda eleitoral na internet, onde nao e possivel identificar, de plano, o
endere9o do autor da conduta, existe a possibilidade de se ter decisoes conflitantes dos mais
diversos juizes eleitorais do Estado no exercicio do poder de policia, o que recomenda que esta
Corte defina apenas urn deles como competente nestas hip6teses.
Contudo, para se evitar a preocupa<yao inicial que tive, qual seja, de que determinado Juiz se depare
com propaganda irregular na internet, e, por nao ser competente, permane9a omisso frente aquela
irregularidade, proponho que a altera<yao na resolu<yao n. 0 2.122/2018 se de da seguinte forma:
CONSIDERANDO [... ]
RESOLVE:

Art. 1°. 0 Art. 20 da reso1u<yao TRE/MT n. 0 2.122/2018 passa a vigorar acrescido dos
panigrafos 1o e 2°, com a seguinte reda<yao:
"Paragrafo 1°: 0 poder de policia sabre a propaganda eleitoral veiculada na
rede mundial de computadores, quando ntio seja passive! identificar, de plano, o
enderer;o do autor da conduta, sera exercido, em todo Estado de Mato Grosso,
pelo Juizo da Jfl Zona Eleitoral em Cuiaba!MT
Paragrafo JO: Os juizes eleitorais de todo Estado de Mato Grosso que flagrarem
propaganda eleitoral irregular na rede mundial de computadores, devertio, caso
ntio sejam competentes para exercer o poder de policia, remeter as elementos de
prova ao juiz competente, observando-se o cantida no paragrafo anterior. "
Registro, por tim, que a proposta de altera9ao da resolu<yao constante do voto do e. relator consiste
em incluir panigrafo unico no Art. 2° da resolu<yao TRE/MT 2.122/2018. Contudo, a altera9ao
melhor se amolda ao Art. 20 da resolu<yao, sendo este o dispositivo, inclusive, que o proponente
sugeriu inclusao de panigrafo unico.
Com estas considera<yoes, divergindo apenas parcialmente do relator, apresento a proposta de
altera<yao acima, acolhendo o pleito inaugural.

E como voto.

DES. PEDRO SAKAMOTO (PRESIDINDO):
Todos estao de acordo com essa nova reda<yao desta resolu<yao?

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Senhor Presidente, s6 queria fazer uma indaga<yao ao Dr. Ulisses .
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Na sessao passada nos discutimos a possibilidade de ao inves de ser remetido ao juiz da primeira
zona eleitoral esse fato ser remetido aos jufzes da propaganda eleitoral do Tribunal, nao e?

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Isso. Foi boa a lembran<ya. E nessa conversa que eu tive com o Dr. Paulo, e eu tam bern ate me
manifestei nesse sentido na sessao passada, ele me trouxe alguns dados que realmente me fizeram
compreender que a proposta dele e mais razmivel. Por que o que esta acontecendo? A Ouvidoria,
atraves de seus mais variados modos de receber informa<yoes, recebe essas denuncias de propaganda
pela internet e manda para os jufzes auxiliares da propaganda, en tao isso esta abarrotando os jufzes
auxiliares da propaganda com essas informa<yoes e que tern que fazer essa triagem e ate acabar
exercendo o poder de polfcia, o que esta, segundo ele, dificultando a aprecia<yao das representa<yoes.
Entao ele conversou com o juiz da 1a Zona Eleitoral antes de fazer a proposta e o juiz da 1a Zona se
colocou adisposi<yao para receber esse material e exercer o poder de polfcia.
Assim, frente a essas coloca<yoes que ele me fez, eu entendi que, de fato, tirar isso dos jufzes da
propaganda para deixar esse poder de polfcia com a 1a Zona seria razoavel.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Caso esse mesmo fato se tome uma representa<yao, af, a competencia e so do Tribunal.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Na verdade, quando o juiz da I a Zona, vamos dizer assim, ou qualquer outro do Estado, exercer o
poder de polfcia, eles vao ter que enviar para a Procuradora Regional Eleitoral para promover a
representa<yao. A representa<yao vai ser proposta aqui.

DRA. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO (PROCURADORA):
V.Exa. me permite uma considera<yao?
Como a provoca<yao acontece de forma administrativa, ainda nao e uma representa<yao entao nao
haveria prejufzo, e 0 que ja tern acontecido no interior, OS promotores tern provocado, 0 juiz
entende que e o caso ou nao do exercfcio do poder de polfcia, independentemente disso, se for
exercido, e enviado para nos para a gente avaliar se e o caso de pedir aplica<yao da multa, entao
acredito que nao teria prejufzo.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Eu confesso que fiquei ainda urn pouco na duvida se niio seria melhor todos os juiz.es da 1a
instiincia continuarem com a possibilidade de exercer o poder de policia porque nos estamos
restringindo urn universo da internet apenas a urn juiz.
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A proposta do § 2°, feita pelo Dr. Ulisses, ajuda a melhorar essa questiio, deixando claro que o juiz
eleitoral que se deparar com o caso de exercicio do poder de policia, ele niio o faz, porem ele
remete ao juiz da 1a Zona, seria melhor que ele fizesse de cara, de pronto, mas ...
(Inaudivel)

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
S6 naqueles casos que niio da para identificar o endereyo do autor da conduta, naqueles em que e
possive] identificar a competencia e de todos OS magistrados.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Por 6bvio, nos estamos falando em endereyO eletronico, niio e?
(Inaudivel)

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Acredito que niio.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Niio. Endereyo fisico.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Acredito que e endereyo fisico.

Eo poder de policia exercido pelo juiz da circunscriyiio.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Quem que deixa o endereyo fisico na internet? Niio sei, sr. Presidente.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
As vezes niio, o endereyo niio, mas voce deixa "Cuiaba", ''Varzea Grande". 0 end~ da sua
residencia niio vai ter, masse eu entrar no seu facebook aqui eu vou ver que esta escrito Cuiaba..
Acredito, niio e? E quando niio tiver, tern que mandar para a Ia Zona.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
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Presidente, eu vou acompanhar, eu acho que o Tribunal precisa colher urn resultado dessa proposta
e a gente amadurecer isso numa proxima analise e, portanto, acompanho, no caso aqui eu
acompanho o Presidente.

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Eu estou divergindo em parte.

DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Mas com a sugestao dada pelo Dr. Ulisses.

DRA. VANESSA CURTI PERENHA GASQUES:
Da mesma forma, sr. Presidente, acompanho as alterayoes do Dr. Ulisses.

DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR:
Acompanho as alterayoes.

DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR:
Da mesma forma acompanho.

DES. PEDRO SAKAMOTO (PRESIDJNDO):
0 Tribunal, por unanimidade, resolveu alterar em parte a Resoluyiio 2.122, de 26/04/2018, que fixa
as competencias ordinarias e as relativas aconsecuyiio de pleitos municipais gerais nos municipios
dotados de mais de uma zona eleitoral, nos termos do voto do relator, com as ressalvas do 2° Vogal
Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos .
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