PUBLICADO
DJE-MT n°~, Esa/!28.1~ ~

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLUCAO N° 2185/2018

Regulamenta o uso das func;oes comissionadas
oriundas das zonas eleitorais extintas por intermedio
das Resoluc;oes TRE-MT no 2.014/2017 e no 2.063/2017,
alterada pela Resoluc;ao TRE-MT no 2.075/2017.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuic;6es
que lhe sao conferidas pelo art. 18, II e IX, da Resoluc;ao TRE-MT n° 1.152, de 7 de
agosto de 2012 (Regimento lnterno),
CONSIDERANDO o que determine o art. 30, II, da Lei n° 4.737, de 15 de julho
de 1965 (C6digo Eleitoral);
CONSIDERANDO as disposic;oes do art. 96, §3°, da Lei no 9.504, de 30 de
setembro de 1997;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 76 da Resoluc;ao TSE n° 21.538, de
14 de outubro de 2003, em consonancia com as diretrizes estabelecidas na
Resoluc;ao TSE no 23.440, de 19 de marc;o de 2015, na Resoluc;ao TSE n° 23.335, de 22
de fevereiro de 2011, enos arts. 8° e 9° da Resoluc;ao TRE-MT no 1.565/2014, de 11 de
dezembro de 2014, e alterac;6es posteriores;
CONSIDERANDO a extinc;ao da 37°, 54° e 58° Zonas Eleitorais por meio das
Resoluc;6es TRE-MT no 2.014, de 25 de abril de 2017, e n° 2.063, de 16 de agosto de
2017, alterada pela Resoluc;ao TRE-MT no 2.075, de 26 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO o disposto no art. 9°, caput e §§ 1o e 2° da Resoluc;ao TSE n°
23.539, de 7 de dezembro de 2017, que autoriza, ainda que de forma provis6ria, a
destinac;ao das func;oes comissionadas de zonas extintas as secretaries dos tri
bem como a transformac;ao das func;oes;
\coNSIDERANDO o significative aumento de demanda de tra

Jufzes-Membr~ dos Jufzes Auxiliares a partir do registro de candidatu
Eleic;6es Gerais/2018;

(Fl. 2 Resolu<;ao no 2185, de 27/08/2018)

CONSIDERANDO ainda o contido no Processo no 600237-43.2018.6.11.0000Classe PA

RESOLVE

Art. 1o Destinar as fun<;6es comissionadas de Assistente I (FC-1 ), oriundas das
extintas 54° e 58° Zonas Eleitorais para as Centrais de Atendimento ao Eleitor de
Cuiab6 e de V6rzea Grande, respectivamente.

§ 1o As fun<;6es comissionadas de Assistente I (FC-1) ficarao vinculadas ao
Cartorio Eleitoral respons6vel pela Diretoria do Forum EleitoraL cabendo ao Juiz
Eleitoral a indica<;ao de servidor para a ocupa<;ao da fun<;ao comissionada.

§ 2° A indica<;ao a que se refere o § 1o poder6 incidir sabre qualquer
servidor pertencente as zonas eleitorais que comp6em o Forum EleitoraL mediante
a anuencia do Juiz que jurisdiciona a Zona Eleitoral de lota<;ao do servidor.
Art. 2° Destinar a fun<;ao comissionada de Assistente I (FC-1 ), oriunda da 37°
Zona EleitoraL ao servidor que atuar6 como Oficial de Justi<;a ad hoc do Tribunal.
Par6grafo Unico. A fun<;:6o a que se refere o caput deste artigo ser6 \ )
~

alocada no Gabinele da Secrelaria Judici6ria do Tribunal.
Art. 3° Transformar as 3 (tres) fun<;6es comissionadas de Chefe de Cartorio

~

(FC-6), criadas pela Lei n° 13.150/2015, oriundas das extintas 37°, 54° e 58° Zonas

~,

Eleitorais, em 3 (Ires) fun<;:Oes comissionadas de Assislente Ill (FC-3) e 5 (cinco)

~

fun<;6es comissionadas de Assistente I (FC-1).

§ 1o As fun<;6es comissionadas transformadas na forma do caput deste
artigo serao destinadas a Secretaria do TRE-MT e distribufdas conforme rela<;ao
inserida no Anexo I desta Resolu<;ao.

§ 2° As transforma<;6es constantes deste artigo serao custeadas com
saldf,-~a

Yl

transforma<;ao citada no caput, acrescido do saldo remanescente

positivo apurado na transforma<;ao realizada pela Resolu<;ao TRE-MT no 1.823, de 2 1
t

de julho de 2016, conforme c61culo disposto no Anexo II desta Resolu<;ao.

§ 3° As tr~-s\ fun<;6es comissionadas de Assistente Ill (FC-3), alocadas n
\,

Presidencia serao utiliz~as, ate 19 de dezembro de 2018, no apoio a atua<;ao d

.

~\

\

(Fl. 3 Resolu<;ao

no 2185, de 27/08/20 18)

Jufzes Auxiliares deste Tribunal, e, a partir de 7 de janeiro de 2019, em outra unidade
administrative, a criteria da Presidencia.
Art. 5° Est a Resolu<;:ao entrar6 em vigor na data de sua publica<;:ao.
Art. 6° Revogam-se o artigo 11 da Resolu<;:ao TRE-MT no 2.032, de 13 de junho
de 2017, e demais disposi<;:6es em contrario.
Sola das Sessoes do Tribunal!Regional
Eleitoral de Mato Grosso, em
I
...
Cuiaba/MT, aos vinte~Ae
seter'dias d~o:es de ago~oQd;
d~~s mil e dezoito.

~ti!A //7/ViU
l_/lfil sem~1 rg~ae;'; MARCIO

~.",

I

____

AL

--· l?.re_~3ente

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente
/

JY:iz-Membro

!\

Doutor LUIS

AP.rJ..~
J:~~mbro

BORTOLUSSI JUNIOR
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Gabinete Juiz-Membro- JME1
Gabinete Juiz-Membro - JME2
Assistente I

Gabinete Juiz-Membro - JMF

FC-1

Gabinete Juiz-Membro- JMJ 1
Gabinete Juiz-Membro- JMJ2
Presid€mcia
FC-3

Assistente Ill

Presidencia
Presidencia
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Fun~ao

Qtde

y

V.Unit

V.Totat

(R$)

(R$)

11

.•

Fun~ao

Assistente Ill
(FC-3)

Chefia de
Cart6rio (FC-6)
Lei no 13.150/2015

3

3.072,36

9.217,08
Assistente I
(FC-1)

9.217,08

Total

Diferen<;:a (valores estrutura atual e nova estrutural
Resolu<;:oo TRE-MT n° 1.823/2016 (saldo remanescente positive)

•/

Nla!~ra"v
lei

Qtde

. .._.,

V.Unit

V.Total

(ll$)

(R$)

3

1.379,07 4.137,21

5

1.019,17 5.095,85

Lein°
13.150/2015

Total

9.233,06
-R$15,98
+ R$ 110,73

...

Saldoflnal

+ R$94,75
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600237-43.2018.6.11.0000

RELATORIO

Desembargador MARCIO VIDAL (Relator):

Egregio Tribunal,

Trata-se de proposta da Diretoria-Geral a fim de utilizar as fun<;oes
comissionadas (FC's) que pertenciam as Zonas Eleitorais extintas em 2017, quais sejam,
37a, 54a, que funcionavam em Cuiaba, e 58a, que era sediada em Varzea Grande.
Devo lembra-los de que havia 1 (uma) FC-6 e 1 (uma) FC-1 em cada uma
das referidas Zonas Eleitorais.
A proposi<;ao consiste em transformar 3 (tres) FC-6 em 3 (tres) FC-3, a serem
destinadas ao gabinete dos Jufzes Auxiliares deste Tribunal, e 5 (cinco) FC-1, a serem
alocadas nos gabinetes dos Jufzes-Membros, exclufdos os gabinetes do Presidente e do
Vice-Presidente, que ja contam com dois servidores na area jurfdica, bern como destinar 1
(uma) FC-1 para a Central de Atendimento ao Eleitor de Cuiaba, (uma) FC-1 para a
Central de Atendimento ao Eleitor de Varzea Grande e 1 (uma) FC-1 para a Secretaria
Judiciaria deste Tribunal, destinada a servidor que atuara como Oficial de Justi<;a ad hoc.
A minuta de Resolu<;ao elaborada pela Diretoria-Geral, alterada no intuito de
contemplar proposta do Comite Estrategico de Gestae de Pessoas (CEGEPE), foi aprovada
pela Assessoria Jurfdica (id. 18088, fls. 25/26).
A referida minuta foi reencaminhada pela Presidencia a Assessoria Jurfdica
para manifesta<;ao acerca da conformidade de seu art. 40 com o disposto na Resolu<;ao
TRE-MT no 485/2002 (Regimento Interne da Secretaria do TRE-MT) e na Resolu<;ao TSE no
22.138/2005. Aquela unidade opinou pela regularidade do art. 4° da minuta, bern como
"pela necessaria aprova<;ao das transforma<;oes aqui tratadas na Resolu<;ao TRE-MT no
561/2006, que aprovou a estrutura organica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso"
(id. 20759).
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Para fins de verificac;ao dos valores constantes do Anexo I da multicitada
minuta de Resoluc;ao, observando-se a vedac;ao legal ao aumento de despesa, os autos
foram encaminhados Coordenadoria de Pessoal, que, ao apresentar memoria de calculo,
confirmou que os valores estao corretos e nao representam aumento de despesa (id.
25261).

a

Considerando que ate entao nao havia sido oportunizada manifestac;ao da
Secretaria de Gestae de Pessoas, os autos lhe foram enviados.
Aquela Secretaria encaminhou manifestac;ao da Coordenadoria de Pessoal, em
que foram propostas alterac;oes no intuito de, em suma, condicionar
anuencia do
respective Juiz Eleitoral a designac;ao para atuar em Central de Atendimento ao Eleitor de
Forum Eleitoral quando esta recaia sobre servidor de Zona Eleitoral diversa daquela
jurisdicionada pelo Juiz Diretor do Forum;
especificar a origem legal das func;oes
comissionadas transformadas e/ou aproveitadas; exclusao das regras para processo
seletivo, que sao definidas em edital espedfico (id. n° 27412).

a

A nova minuta de Resoluc;ao proposta pela Coordenaria de Pessoal (id. n°
27413) foi aprovada pela Assessoria Jurfdica (id. n° 29247).

Eo relatorio.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600237-43.2018.6.11.0000

VOTO

Desembargador MARCIO VIDAL (Relator):

Eminentes pares,

Analisando a ultima minuta de Resoluc;ao constante dos autos, verifico que o
art. 40 propoe a criac;ao do Gabinete dos Jufzes-Auxiliares da Propaganda Eleitoral (JAUX),
visando constituir equipe de apoio aos magistrados designados pela Resoluc;ao TRE-MT no
2.0g2/2017 para atuarem como Jufzes Auxiliares deste Tribunal.
Ocorre que qualquer mudanc;a na estrutura administrativa deste Tribunal
depende de alterac;ao no Regimento Interne da Secretaria (Resoluc;ao TRE-MT n°
485/2002), a ser homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. go, §2°,
da Resoluc;ao TSE no 22.138/2005, que dispoe que:
Art. go Aos tribunais regionais eleitorais incumbira o detalhamento das
respectivas estruturas organizacionais e a distribuic;ao dos cargos em
comissao e das func;oes comissionadas criados.
§ 10 As estruturas organizacionais dos tribunais regionais eleitorais
deverao guardar simetria de competencias com a do Tribunal Superior
Eleitoral.

§ 20 Os tribunais regionais eleitorais deverao encaminhar a
proposta de estrutura organizacional ao Tribunal Superior
Eleitoral, para homologa.;ao, no prazo de ate trinta dias, a contar
da publica.;ao da resolu.;ao de que trata o art. 8° desta Resolu.;ao.
(grifei)
Assim sendo, proponho que as func;oes comissionadas a serem destinadas
temporariamente
equipe de apoio aos Jufzes Auxiliares sejam vinculadas
Presidencia
deste Tribunal, que, ap6s o encerramento do perfodo eleitoral, definira a destinac;ao das
referidas func;oes comissionadas.

a
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Com essas

considera~oes

VOTO pela aprova~ao da minuta de Resolu~ao

anexa.

E como
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veto.
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