PUBLICADO
DJE-MT n°~, O~P<f li!!2J:l, c:28ib

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MAlO GROSSO

RESOLUCAO N° 2193

Dispoe

sabre

a

Comissao

de

Seguran<;a

Permanente de Magistrados e Servidores, no
ambito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribui<;oes que lhe sao conferidas pelo art. 18, incisos IX e XXIX, do
Resolu<;ao TRE-MT n° 1.152/2012 (Regimento lnterno);
CONSIDERANDO o que consta nos Resolu<;oes do Conselho
Nacional de Justi<;a n° 104, de 6 de abril de 2010 e n° 17 6, de 10 de junho de
2013, alterada pela Resolu<;ao n° 218, de 08 de abril de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de constitui<;ao do Comissao de
Seguran<;a Permanente, prevista no art. 2° do Resolu<;ao CNJ n° 104, de 6 de
abril de 2010;
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo Judicial Eletr6nico
(P Je) n° 600984-90.2018.6.11.0000, Classe PA,

RESOLVE
Art.

1o lnstituir a Comissao de Seguran<;a Permanente de

Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Par6grafo

unico.

A

comissao,

diretamente

vinculada

a

Presidencia do Tribunal, intensificar6 sua atua<;ao no perfodo eleit ral,
devendo seguir as diretrizes constantes nos Resoluc;oes do Co' selho
Nacional de Justi<;a n° 104/201 0; n° 148/2 12;

0

17 6/2013.

J'
I

(Fl. 2, Resolu<;ao no 2193, de 05 de setembro de 2018)

Art. 2° A Comissao de Seguranc;a de Magistrados e Servidores
sera constitufda pelos seguintes membros:
I - um Juiz-Membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
indicado pela Presidencia;
II - um Juiz Eleitoral de 1a instancia indicado pela Corregedoria
Regional Eleitoral;
Ill - um Juiz Eleitoral indicado pela Associac;ao Mato-Grossense
de Magistrados (AMAM);
IV- um servidor indicado pelo Diretor-Geral do Secretaria;
V - um servidor indicado pelo Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciario Federal do Estado de Mato Grosso (SINDIJUFE/MT).
Paragrafo unico. A Comissao sera presidida pelo magistrado
indicado no inciso I deste artigo.
Art. 3° A Comissao de Seguranc;a de Magistrados e Servidores
devera:
I - representor o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no
Sistema Nacional de Seguranc;a do Poder Judiciario - SINASP J - do Conselho
Nacional de Justic;a;
II - elaborar plano de protec;ao e assistencia aos jufzes, servidores
e familiares em situac;ao de risco;
Ill- deliberar sabre pedidos de protec;ao especial formulados por
magistrados, servidores ou pelo Comite Gestor do Sistema Nacional de
Seguranc;a do Poder Judiciario, do Conselho Nacional de Justic;a, inclusive
representando pelas providencias do artigo 9° do Lei n° 12.694 de 2012;

/)

IV- elaborar plano de formac;ao de instrutores para prepar,ao/
de agentes de seguranc;a, em convenio com a Polfcia Federal ou

P~lfoi~s

Estaduais e outros 6rgaos afins, de natureza policial ou de inteligencia(em
aten<;Oo ao disposto no art. 10 do Resolu<;Oo TSE no 176/2013.

~

(Fl. 3, Resoluc;:ao no 2193, de 05 de setembro de 2018)

V -

propor ao

Presidente

do Tribunal

capacitac;ao

em

seguranc;a organica para magistrados, servidores e familiares, bem como
diretrizes e medidas a serem implantadas no area de seguranc;a institucional;
VI - manifestar-se sabre questoes ligadas a seguranc;a de
magistrados e servidores do Tribunal, de offcio ou quando provocado por
magistrado ou servidor;
VII - manifestar-se preliminarmente sabre a requisic;ao de forc;a
federal (art. 30, inciso XII, do C6digo Eleitoral), nos casas em que haja risco a
seguranc;a de magistrado ou servidor;
VIII - auxiliar no coordenac;ao e fiscalizac;ao dos servic;os de
seguranc;a das instalac;oes ffsicas do Tribunal;
IX - manter o Presidente e o Corregedor informados sabre
assuntos relevantes de seguranc;a;
X - recomendar ao Presidente do Tribunal, ad referendum do
Plen6rio, a remoc;ao provis6ria de magistrado ou servidor, mediante
provocac;ao do interessado, quando estiver caracterizada situac;ao de risco;
XI - recomendar ao Presidente do Tribunal, ad referendum do
Plen6rio, tambem mediante provocac;ao do interessado, o exercfcio
provis6rio, fora do sede do jufzo, de magistrado ou servidor em situac;ao de
risco, quando noo se revelar necessaria a medida descrita no inciso X deste
artigo, assegurando as condic;oes para o exercfcio efetivo do jurisdic;ao,
inclusive por meio de recursos tecnol6gicos;
XII - recomendar ao Presidente do Tribunal, ad referendum do
Plen6rio,

a

designac;oo

provocac;ao

de

do juiz natural,

magistrados
para

e

atuarem

servidores,
em

mediante

regime

a

de esforc;o

concentrado com o tim de acelerar a instruc;ao e julgamento d22pro os
associados a magistrado ou servidor em situac;ao de risco.
Par6grafo (mico. 0 Tribunal poder6 celebrar con, enio
outros 6rgaos publicos de seguranc;a publica e de inteligencia, ou
Judici6rio e do Ministerio Publico, a tim de obter apoio
atividades do Comissao de Seguranc;a Perman
no art. 10 do Resoluc;ao CNJ n° 17 6/2013.

com

o Poder

per cional as

pr j fz do dispost\

(Fl. 4, Resoluc;:ao no 2193, de 05 de setembro de 2018)

Art. 4° A Comissao apresentara, ate 30 de marc;:o, relat6rio anual
de suas atividades

a Presidencia do Tribunal.

Par6grafo unico. Em ano de eleic;:oes, a Comissao apresentar6
relat6rio parcial nos meses de julho e setembro.
Art. 5° Os casas omissos serao resolvidos pelo Presidente do
Tribunal.
Art. 6° Esta Resoluc;:ao entrar6 em vigor no data de sua
publicac;:ao.
Sola das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
em Cuiab6, aos cinco dias do mes de. setembro do a no de dois mil e
/

dezoito.

bargador MARCIO VIDAL
Presidente
\
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regionalftl~itoral
/
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Doutora

VANESSA~

(Fl. 5, Resolu<;:ao n° 2193, de 05 de setembro de 2018)

Doutor ANTONIO
Juiz-Membro

RTOLUSSI JUNIOR

