PUBLICADO
DJE-MT no~, J~,_/.Q}_~. ~

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2159
Regulamenta

a

aplica<;oo

da

Resolu<;oo

TSE

no

23.548/2017 no ambito do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribui<;oes
que lhe confere o artigo 96, inciso I, alfnea "b", da Constitui<;oo Federal, o artigo 30,
inciso XVI, da Lei n° 4.737, de 14 de julho de 1965, e o artigo 18, incisos V e IX, do seu
Regimento lnterno,
CONSIDERANDO a redu<;oo, pela Lei no 13.165, de 21 de setembro de 2015, do
prazo para julgamento pelas instancias ordin6rias dos processos, impugna<;oes e
recursos relacionados aos registros de candidaturas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990, na Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, e nos Resolu<;oes TSE nos 23.555 e
23.548, ambos de 18 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da Constitui<;oo Federal, nos artigos 72
e 78 da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993, no artigo 27, inciso V, do
Regimento lnterno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e no julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordin6rio com Agravo (ARE) no 728188;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 41, inciso XXIII, 42 e 117-A do Regimento
lnterno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso; e
CONSIDERANDO o disposto na Resolu<;oo TRE-MT no 1.468, de 22 de julho de
I

2014, e altera<;oes,

RESOLVE aprovar a seguinte Resolu<;ao.

Art.
Gerais de 2018, no ambito do Tribu
termos desta Resolu<;ao.

'\Malo Grosso, dv-~-

(Fl. 2. Resolu<;:ao no 2159. de 09 de julho de 2018)

Par6grafo unico. 0 processamento observar6 as disposi<;oes do Resolu<;ao TSE
n° 23.548/2017, com as especificidades desta Resolu<;ao. sem prejuizo das demais
instru<;oes expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e do legisla<;ao eleitoral.
Sec;do I
Do encaminhamento da ata de convenc;do partidaria
Art. 2° 0 encaminhamento do ata de Conven<;ao Partid6ria digitada a que se
refere o artigo 8°, caput e § 1°, do Resolu<;ao TSE no 23.548/2017 nao exime a entrega,
pelo Partido Politico e/ou Coliga<;ao, no mesmo prazo e mediante protocolo ffsico, de
01 (uma) c6pia do ata original transcrita no livro proprio aberto e rubricado pela Justi<;a
Eleitoral, acompanhada do lista de presen<;a dos convencionais com as respectivas
assinaturas.

§ 1o Apresentado o documento a que se refere este artigo, deve a Secretaria
Judici6ria realizar a publica<;ao contida no artigo 8°, § 1°, inciso I, do Resolu<;ao TSE n°
23.548/2017, no Diorio do Justi<;a Eletronico (DJE), utilizando-se tanto a c6pia do ata
transcrita no livro quanto a ata digitada.

§ 2° 0 cumprimento do disposto neste artigo dispensa nova entrega do ata de
Conven<;ao Partid6ria quando do protocolo do Pedido de Registro do Candidatura
pelo Partido Politico ou Coliga<;ao.

§ 3° Para fins de registro do conven<;ao, fica permitida a fixa<;ao no respectivo
livro, de ata digitada e assinada pelos convencionais, desde que haja nova assinatura
do juiz eleitoral/secret6rio judici6rio nos folhas impressas afixadas.

§ 4° A ata fixada no forma do par6grafo anterior dever6 preservar visivel o
numero do folha do livro bem como a rubrica do juiz eleitoral/secret6rio judici6rio nel
contida.
Sec;do II
Do peticionamento e encaminhamento de documentos destinados

a instruc;do

Art. 3° 0 protocolo de
candidatura dever6 ser realizado
(PJe).

~a Proce~o

Judic0

~letr

(Fl. 3, Resoluc;:ao no 2159, de 09 de julho de 2018)

§ 1° Sera permitido o protocolo de petic;oes por meio ffsico apenas quando
subscrito pelos pr6prios candidatos e desde que nao possuam certificado digital.

§ 2° 0 requerimento de alterac;ao de foto de candidato realizado por meio
ffsico devera conter, como anexo, a respectiva mfdia digital com a nova foto,
observados os requisitos do inciso II do artigo 28 da Resoluc;ao TSE no 23.548/2017.

§ 3° A inclusao ou alterac;ao da relac;ao de bens do candidato devera ser
realizada mediante a entrega, na Secretaria Judiciaria, de mfdia digital gerada no
modulo externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), dispensando-se petic;ao de
juntada.

§ 4° Os documentos listados nos incisos Ill, IV, V e VI do artigo 28 da Resoluc;ao
TSE no 23.548/2017 deverao ser entregues obrigatoriamente em mfdia digital (pen drive)
na Secretaria Judiciaria, dispensando-se petic;ao de juntada.
Se~do

Ill

Das intima~oes e comunica~oes destinadas a partidos, coliga~oes e candidatos

Art. 4° As intimac;oes e comunicac;oes de atos judicia is destinadas aos partidos,
coligac;oes e candidatos serao realizadas preferencialmente por edital publicado no
Mural Eletr6nico do TRE-MT (Resoluc;ao TRE-MT no 1.468/2014), no perfodo de 15 de
agosto a 19 de dezembro de 2018.
Art. 5° No perfodo definido no artigo anterior, a intimac;ao a que se refere o
artigo 37 da Resoluc;ao TSE n° 23.548/2017 sera realizada por meio de edital publicado
no Mural Eletr6nico do TRE-MT, podendo, ainda, ocorrer mediante e-mail ou mensagem
eletr6nica enviada para um dos meios de comunicac;ao eletr6nica informados no
Pedido de Registro de Candidatura, certificando-se nos autos a confirmac;ao do seu
recebimento pelo destinatario.

§ 1o Considera-se recebido pelo destinatario o e-mail ou a m
eletr6nica no dia seguinte ao do respectivo envio, independentemente de resposta ou
confirmac;ao eletr6nica de recebimento.

§ 2° 0 prazo de 03

sonar as irregularidades apontadas na

intimac;ao sera contado a p
Eletr6nico do TRE-MT ou do re

ue a\e 0 par6grafo anteriorv \

(Fl. 4, Resolu<;ao no 2159, de 09 de julho de 2018)

Sec;doiV
Da participac;do do Ministerio Publico Eleitoral

Art. 6° Nos processos em que nao houver impugna<;:oo (arts. 38 a 43 da
Resoluc;ao TSE no 23.548/2017), antes da conclusao para julgamento sera concedida
vista ao Ministerio Publico Eleitoral para, querendo, manifestar, como fiscal da ordem
jurfdica, no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir do dia seguinte

a publicac;ao

da

respectiva intimac;ao no Mural Eletronico.
Sec;do V
Do julgamento monocratico pelo Relator

Art. 7° 0

Relator podera julgar monocraticamente o Demonstrativo de

Regularidade de Atos Partidarios (DRAP), bem como os Requerimentos de Registro de
Candidatura (RRC e RRCI), na hip6tese de acolhimento do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral que opine pelo deferimento do registro de candidatura.

§ 1o Da decisao monocratica do Relator cabera agravo ao Plenario, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da sua publicac;ao no Mural Eletr6nico do TRE-MT.

§

2°

0

Relator

apresentara

o

agravo

em

mesa

para

julgamento,

independentemente de publicac;ao em pauta, sendo o respectivo ac6rdao publicado
em sessao plenaria.

§ 3° Sera admitida sustentac;ao oral, pelo prazo de 10 (dez) minutos, no
julgamento do agravo interposto contra a decisao monocratica de que trata este
artigo.
DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 8° Os casos omissos serao apreciados pela Presidencia desta Corte.

sem argador MARCIO VIDAL
Relator e Presidente

(Fl. 5, Resolu<;ao no 2159, de 09 de julho de 2018)
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
.
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

KSON FRANCI CO COLETA COUTINHO
Juiz-Membro Substitute
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600234-88.2018.6.11.0000

RELA TORIO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Egregio Plenario,

Trata-se de processo judicial eletr6nico - classe PA, mediante o qual tramita proposta da
Secretaria Judiciaria com vistas

a regulamentac;:ao,

no ambito deste Regional, da Resoluc;:ao TSE n°

23.548/2017, que dispoe sobre a escolha eo registro de candidates para as eleic;:oes.
A minuta de Resoluc;:ao apresentada contempla o modo de encaminhamento da ata de
convenc;:ao partidaria, bern como de petic;:oes e documentos destinados

a instruc;:ao processual, especifica os

meios preferenciais de intimac;:ao e comunicac;:ao, fixa prazo para a participac;:ao do Ministerio Publico
Eleitoral na condic;:ao de fiscal da lei e preve a possibilidade de julgamento monocratico.
Submetida

a analise, a minuta de Resoluc;:ao sofreu alterac;:oes a fim de contemplar todos os

apontamentos realizados pela Assessoria Juridica.

E o sucinto relat6rio .

•
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0600234-88.2018.6.11.0000

VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

Eminentes Pares,

A presente proposta tern por escopo pormenorizar alguns dos atos preparat6rios previstos na
Resolu9ao TSE n° 23.548/2017, de modo a ajusta-los as especificidades deste Tribunal, razao pela qual,
sem maiores delongas, VOTO pela sua aprova9ao.

E como voto .

•
"

•
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