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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2138

Dispoe sobre os prazos e procedimentos para
indica<;oo,

convoca<;oo

e

nomea<;oo

de

membros titulares e suplentes que comporoo as
Juntas Eleitorais nos Elei<;oes Gerais de 2018.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MAYO GROSSO, no uso das
atribui<;oes que sao conferidas pelo artigo 18, incisos IX e XIII, do seu
Regimento lnterno,
CONSIDERANDO o disposto no art. 30, inciso V, do C6digo Eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, caput e par6grafos, do C6digo
Eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 165 a 170 do Resolu<;oo TSE no
23.554/2017 e no Resolu<;oo TSE no 23.555/2017 que dispoe respectivamente

sobre os Atos Preparat6rios para as Elei<;oes de 2018 e sobre o Calend6rio
Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de fixar os prazos para a indica<;oo,
convoca<;oo e nomea<;oo dos membros titulares das Juntas Eleitorais e;
CONSIDERANDO os termos contidos no PJe 0600179-40.2018.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1° Compete aos Jufzes Eleitorais indicar ao Tribunalnonal
Eleitoral os nomes das pessoas para compor as Juntas Eleitorais, de acordo
com as Resolu<;oes do Tribunal
I desta resolu<;oo.

Superi~r· Eleitoral e no prazo previsto r;tb anexo

(Fis. 2, Resoluc;:ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

Art. 2° Nos Zonas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
as Juntas Eleitorais terao a composi<;ao maxima permitida no legisla<;ao
eleitoral, constitufdas de um Juiz de Direito, que sera o Presidente, e 4
cidadaos de not6ria idoneidade que atuarao como membros titulares.
Paragrafo Unico. Os Jufzes Eleitorais deverao indicar um suplente para
coda membro titular, que atuarao em coso de impedimenta ou qualquer
outro motivo de afastamento do titular.
Art. 3° Nao podem ser nomeados para compor as Juntas Eleitorais:
I - os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, ate o
segundo grau, inclusive, e bem assim o c6njuge;
II - os membros de diretorias de partidos politicos devidamente
registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados;
Ill - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcion6rios no
desempenho de cargos de confian<;a do Executivo;
IV- os que pertencerem ao servi<;o eleitoral.
Art. 4° Antes do indica<;ao dos membros ao Tribunal Regional Eleitoral
os Jufzes deverao notificar as pessoas escolhidas para compor as Juntas
Eleitorais no perfodo estabelecido no anexo I desta Resolu<;ao.
Art. SO As pessoas escolhidas para comporem as Juntas Eleitorais
poderao declinar do indica<;ao, apresentando ao respectivo Juiz Eleitoral
a(s) justificativa(s) no prazo estabelecido no anexo I desta Resolu<;ao.
Paragrafo Unico. Os Jufzes Eleitorais decidirao sobre o pedido de nao
indica<;ao para as Juntas Eleitorais no perfodo estabelecido no anexo I desta
Resolu<;ao.
Art. 6° Sendo deferida Of]UStificativa para a nao indica<;ao, devera

I

,,_

Juiz Eleitoral escolher e notificar outra(s) pessoa(s) para compor

0

Ju to

Eleitoral no prazo do calendario constante do anexo I, correndo confor: e os
prazos do calendario o perfodo
decisao sobre as indica<;oes.

(Fis. 3, Resoluc;ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

Art.

r

A indicac;;ao dos nomes dos membros titulares e dos respectivos

suplentes do Junta Eleitoral dever6 ser encaminhada ao Tribunal Regional
Eleitoral impreterivelmente ate a data limite estabelecida no calend6rio do
anexo I.
Par6grafo Unico. A relac;;oo dos nomes indicados para comporem as
Juntas Eleitorais dever6 ser encaminhada

a

Sec;;ao de Analise Tecnico-

Processuai/CRIP/SJ, por meio do enderec;;o eletr6nico satp@tre-mt.gov.br,
que compilar6 os dodos para confecc;;oo do edital para as publicac;;oes
previstas nos artigos so e 9° desta Resoluc;;ao.
Art.

so

0 Tribunal Regional Eleitoral publicar6 em edital no Diorio de

Justic;;a Eletr6nico ate a data prevista anexo I o nome dos membros titulares e
suplentes indicados pelos Juizos Eleitorais para comporem as Juntas Eleitorais,
podendo qualquer partido politico ou coligac;;oo, no prazo do calend6rio
anexo, em petic;;oo fundamentada, impugnar as indicac;;6es.
Art. 9° 0 Presidente do Tribunal Regional Eleitoral decidir6 no prazo
estabelecido no anexo

sobre as impugnac;;oes oferecidas por partido

politico ou coligac;;oo.
Art. 10. As indicac;;oes deveroo ser submetidas ao Pleno do Tribunal
para aprovac;;oo, ap6s julgadas as impugnac;;oes apresentadas.
Art. 11. 0 Presidente do TRE-MT convocar6 e nomear6 os membros
titulares e suplentes indicados pelos Juizos Eleitorais para comporem as
Juntas Eleitorais, por portaria publicada no Diorio de Justi<;a Eletr6nico, no
prazo indicado no calend6rio anexo

a esta Resoluc;;ao.

Art. 12. Sera facultado ao juiz presidente do Junta Eleitoral, ap6s a
publicac;;oo do edital de nomeac;;oo dos titulares e dos respectivos suplentes
das Juntas Eleitorais:
I - desdobrar o Junta

Elei~~urmas, que deveri'lo ser c~s

pelos membros titulares e supl ntes j6 Aomeados pelo Tribunal R gional
Eleitoral;

(Fis. 4, Resoluc;ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

II - nomear, dentre cidadoos de not6ria idoneidade, escrutinadores e
auxiliares em numero capaz de atender a boa marcha dos trabalhos.

§ 1o

Eobrigat6ria

a nomea<;oo de escrutinadores e auxiliares sem

que houver mais de dez urnas a apurar.

§ 2° Aplica-se

a nomea<;oo

de escrutinadores e auxiliares os mesmos

impedimentos descritos no art. 3° desta Resolu<;oo.

§ 3° 0 Presidente do Junta Eleitoral divulgar6, por edital publicado no
Diorio do Justi<;a Eletr6nico, as nomea<;oes dos escrutinadores e auxiliares
que houver feito, podendo qualquer partido politico ou coliga<;oo oferecer
impugna<;oo motivada no prazo previsto no calend6rio anexo.

§ 4° 0

Presidente do Junta Eleitoral, depois de decididas as

impugna<;oes, comunicar6 ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral as
nomea<;oes de escrutinadores e auxiliares que houver feito e as divulgar6
por edital publicado ou afixado, coso a composi<;oo do primeira publica<;oo
tenha sido alterada.
Art. 13. Esta Resolu<;oo entra em vigor no data de sua publica<;oo.
Sola das Sess6es do Tribunal
Cuiab6, aos vinte e nove dias

Re~l~toral

de Malo Grosso, em

mes de maio de 'dois mil e dezoito.
~'-,,

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente

Doutor ULISS,E RABANEDA DOS SANTOS
/
Juiz-Membro

(Fis. 5, Resolu<;ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

OMES DE ALMEIDA

~..........""0 PELEJA JUNIOR

Juiz-Membro

(Fis. 6, Resoluc;:ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

ANEXO I DA RESOLU<;AO N° 2138

Calendario

para

OS

procedimentos

atinentes

a

indica<;ao de membros titulares e suplentes das Juntas
Eleitorais, para o primeiro e eventual segundo turno das
Elek:;oes de 2018.

4 a 15 de junho de 2018

Perfodo em que o Juiz Eleitoral deve notificar as pessoas que irao compor as
Juntas Eleitorais.
18 a 22 de junho de 2018

Perfodo em que as pessoas escolhidas para compor as Juntas Eleitorais
poderao solicitor a sua nao indicac;;ao ao Juiz Eleitoral por meio de
justificativa fundamentada.

25 a 29 de junho de 2018
Perfodo em que os Jufzes Eleitorais deverao decidir sobre os pedidos de nao
indicac;;ao para compor as Juntas Eleitorais.
2 a 6 de julho de 2018

Perfodo para notificac;;ao de novas pessoas para compor as Juntas Eleitorais,
em substituic;;ao aquelas cujo pedido de nao indicac;;ao tenha sido deferido.
9 a 13 de julho de 2018

Perfodo em que as novas pessoas escolhidas para compor as Juntas Eleitorais
poderao solicitor a sua nao indicac;;ao ao Juiz Eleitoral por meio de
justificac;;ao fundamentada.

"

16 a 20 de julho de 2018

Perfodo em que os Jufzes Eleitorais deverao decidir sobre os novos ped'
de nao indicac;;ao para compor\as
Juntas Eleitorais. ·. '

--
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(Fis. 7, Resoluc;:ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

23 de julho de 2018

Ultimo dia para que os Jufzes Eleitorais encaminhem ao TRE-MT a indica<;ao
dos nomes dos membros titulares e suplentes que irao compor a Junta
Eleitoral.
27 de julho de 2018 (Calendario Eleitoral do TSE)

Ultimo dia para o TRE-MT publicar, no Diorio de Justi<;a Eletr6nico, os nomes
das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais.
1° de agosto 2018 (Calendario Eleitoral do TSE)

Ultimo dia para os partidos politicos impugnarem, em peti<;ao
fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas
Eleitorais, observado o prazo de 3 (tres) dias contados do publica<;ao do
edital.
2 e 3 de agosto 2018

Perfodo em que o Presidente do TRE-MT deve decidir as impugna<;6es.
6 e 7 de agosto 2018

Perfodo em que as indica<;6es dos nomes para composi<;ao das Juntas
Eleitorais serao submetidas ao Tribunal Pleno Eleitoral para aprova<;ao.
8 de agosto de 2018 (Calendario Eleitoral do TSE)

Ultimo dia para o TRE-MT convocar e nomear os membros das Juntas
Eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de vota<;ao, em edital
publicado no Diorio do Justi<;a Eletr6nico.
7 de setembro de 2018 (Calendario Eleitoral do TSE)

Ultimo dia para os Jufzes Eleitorais comunicarem ao Presidente do TRE-MT, os
nomes dos escrutinadores e dos componentes

~\Junta Eleitoral nomead

s

(Fis. 8, Resolu<;:ao n° 2138, de 29 de maio de 2018).

8 a 10 de setembro de 2018 (Calendario Eleitoral do TSE)

Perfodo em que Partidos Politicos e Coligac;oes poderao impugnar, em
petic;ao fundamentada, os nomes dos escrutinadores e dos componentes da
Junta Eleitoral nomeados.
15 de setembro de 2018

Ultimo dia para que o Presidente da Junta Eleitoral encaminhe ao Presidente
do TRE-MT as nomeac;oes de escrutinadores e auxiliares que irao compor a
Junta Eleitoral.

