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'Cribunal rRegional eleitol'al de a{,ato &rosso
PROCESSO Nº: 95l/93-Classe XI

Grand.e
RELATOR: Exmo. Sr. Des. I'residente

R E L A T 6 R I

O

• Através do expediente consubstanciado no seu ofí-

u-

cio nº 061/9:;, datado de 16.06.93 (fls. 02/03), propõe o Juiz

da

200 Zona Elei toral em Várzea Grande - Dr. CIIUO MICTTO, a criação
Ao

'"

•

...

~

,r ,;

•

no wuul ... u u.a vomarca de 'erzea

ry

-

' .. -m

\.tr~ncte/ 1~:l. f!.

,..,

criaçao ali de mais u-

ma Zona Eleitoral, isto por desmembramento da citada 201 Zona E leitoral.
De comec o :

:!..'::;:';·~.A.I.I..i.u

o Juiz proponente o seu pedi-

do ('0~ a docUlIlentação que considerou necessária (fls. 04/114).
Foi ouvida a SCRI, que manifestou sobre a pretensão (fls. 16/17).
O Juiz proponente carreou para o pr,ocessado mapa
correspondente à áre~. jurisdicional da 20ª Zona (fls. 120/121).
A douta :F'rocuradoria Hegional Eleitoral, chamada

~-

a se manifestar no feito, opinou, com as razões que ofertou em seu
parecér de fls. 126/130, pela aprovação do TRE quanto a criação '
da nova Zona.
~ o relatório.

o EXMO. SR. DE. ROBEHTO
RADOR) :
:Mau tenho o parecer.

CAVALC.Al~TI

BATISTA (PReCU

'tcibunal (l{egional 6leitocal de <.'!li·ato

&/:0550

PROCESSO NO: 951/93 - Classe XI

-02-

o

T

s

(\ EX1'10. SR. DES. PHESIDENTE:
'
J"
E'gregio
pp.na.:!:':!.o:
Consta ào~ autos, aliás o que é por demais sabi
do, que a jurisdição eleitoral da 201 Zona correspondente ~ Com~

o

ca de Várzea Grande,compreende os munic!~i~ã ãe Várzea Gr~&det ss
te com 27.3 Seç'~~c

ç

u4. '734

eleitores, enquanto qu,e o Município de

Nossa Senhora do Livramento conta com 35 seções e 7.159 eleitores.
~ certo, por outro lado, que o município de No~

sa Senhora do Livramento está a uma distância de 60 km da sede da
201' Zona Eleitoral, que

é a cidade de várzea Grar. .de-:MT, entretan-

to, subsistindo localidades desse município que estão localizadas
entre até 100 e 140 km da sua sede do município de Nossa Senhora
do Livramento.
E

é por isso que, destaque-se: e9tá o atual JuiZ

l.~ 1;u.J..E!:r da 20ª ~ona a prn,!;.'0!' a C::i:iação na area da. jurisdição da

I
j

just~ça comum da Comarca de Várzea Grande a criação de mais uma

Zona Eleitoral, isto ocorrendo por desmembramento de Seções e e,leitores dessa mesma Zona.

-

.
pela propos1çao
do Juiz dA

~Oª

Zon~t

criada nova Zona Eleitorel, ficaria. a 20ª Zena cem 176 Seções

e

56.709 eleitores, compreendendo exclusivamente Seções eleitorais
,', "'l"'~ +.-"~.,,,'l.-. ,',','"»-,,, c' ~;-; ;;1nni r-{p; r. dA V~r'7ea Gr!:2n~o en' ql~""""J.tO
que a
..
~

'-'

......

~

'\oII~_

t....4'-'.

>.,.lI

L. ... }- ._ ............ _

nova Zonn n f~p.r

crj

...-

__

~

.. ___ - .

...... _

......

~

~.

~4\.o1l,""",

~

~dH: por ,jesmembramento, ficará com 132 seções

e 37.612 eleitores, aí compreendidos toda::] as Seções do município
de Nossa ;;)enhora do Livramento e os
i!.i.t:l'v

1

I
I

'I

atualmente

de

35 seções

e

7.}'':i::j

pl p; +'0!'e~ :'C::il,ectivos,
pl .:,'1 -::;'I'cb,

em nú-

completando-se

CCh-l

as demai8 Seções e eleiLores mais próximos desse mesmo município
de Nossa Senhora do Livramento, até atingir o número

já

expres~~_..

. .

_. - _. -----

I{;ribunal rJ'<.egional e/euocal de JVl,ato 6rosso
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veja-se, de consequência, que a proposição para a criação da nova Zona, por desmembramento das Seções e

eléit~

rado da 20ª ZC1na Eleitoral, está em conformidade não sÓ com ecigêB
cias do Código Eleitoral, como ainda com relação ao que passou

a

disciplinar recentemente a Resolução nº 19.104 do TSE; ou seja

,

comprwando-se: primeiramente, com apresenta.ção de mapas detalhados demonstrativos da situação atual da 201 Z0118. e como ficaria

I

esta após o seu
, desmembramento, com a criação da nova Zona (fls.
114 e 121).
Ao

(ll?~')is,

com1Jrovu ainda o juiz proponente o

desejo e a expressa manifestação do l'retei to l'Ilunicipal do r~unioíI

pio de Várzea Grande em locaX' illlóvel para. instalação ~a nova Zona
.
,
Eleitoral a ser criada, ~sto e, para se instalar ali a sua serven
tia (fls. 112).
_~iásf por fim, o aludido Prefeito, comprome -

teu-se, desde logo, a autorizar a cessão de quatro servidores pa1"a pre st::>.re:i SSY'vi, Cs

8.

Eler.;en tia da

da (item? do Of. de fls.

nova

Zona Elei toral,

se cri!!

ll~).

De resto, não é demais acentuar que, com

a

criação da nova Zona Elei toral nr:!. j'..!:risdi~ãv da gomarca de Várzea
C;;"~.l.a.ê, ficará a

ocorrendo cem a

nova Zone..
2011..3,

CCill:lli:-1..i 'J

d.e

;;::c. G0v elei tores. o mesmo

em d~tilllembramento (203 Zona Elei toral ).

,

...,

.(

Sem duvida, naO ha "Como desconhecer o benflT_-:ic
~~ara

aos eleitores do

municípiO de Nossa Senhora do Livramento e das áreas adjacentes '
ao

mesmo,

e:m1)ora

zea Grande.

pertencente estas 61 tilllE!.S

aO

município de Vár -

hvidentemente, com a criação da nova. Zona estarão os

seus elei.tores llirdr~

nróxjJllOS

que lhes presta os serviços

do seu Juiz e também da serventia
ele~tcrai~,

o que se traduz em um be-

nefício de suma relevwlcia yor cC~8ião inclusive das eleições ge-

rcribUiiul il{egional eleitoral de ú}i·ato c9cosso
-04-

PROCESSO Nº: 951/93 - Classe XI

Por fim, a competência para dividir ares pectiva circun.~1criç~o em lonas Eleitorais

é do Trihtmal Hegional

Eleitoral, porém, devendo submeter essa divisão, aSI:lÍm como a cri
ação das novas Zonas, à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral,

.

"ex vi" do contido no Artigo 30, inciso DC, do Código Eleitoral •
eX!,.'0stO!

])0

r.1)r.."";e:i:::'yÜ-llU:l

Ul:l utn;t::tlsidade e da

conveniência de criar uma nova Zona Eleitoral na área jurisdicional d.a Comarca de Várzea Grande, o fazendo por desmembramento

de

Seções e eleitorado de. 20ª ZItJla na forma proposta pelo seu juiz •
titular às fls. 02/03.

Vote, portanto, no sentido da criação

da

nova Zona, que se constituirá na 44~ Zona Eleitoral no Estado

de

~~to Grosso, isto por desmembramento de Seções e eleito~es da 201

Zona Eleitoral em Várzea Grande, ficando esta com 176 Seções

e

56.709 eleitores, e aquela cem. 132 Seções e 37.612 eleitores, todavia, submetendo a criação da nova Zona e o desmembramento res pectivo à aprovação do TSE na forma e para os fins do Art. 30, in
ri 0

.

r'I::r~;.

r·

~;:,

,.t

.t.

._ ..... _

uVJ..

.c..'
I

~

a..L. •

COIDO yoi"0.

o :&.11110. SR. DIt. JOs.é; SILVÉnrO GOMES:
De acordo.
o EXMO. SR. DR. GETIALDO JOSÉ DE :FrREITAS:
De

acordo.

O EXIVIO. SIl. DR. VALTER CAVALLlu1.0:
De

o

acordo.
E...~,lC.

SR. Dl\.. SALA.DINO ESGAIB:

De acordo.
A EX1\lA. SUA. nnA. MARIA DIVINA VITÓRIA:

De acordo.

o

EXl,'IO

De a.cordo.

JosÉ JUllArlDIR DE LU1A:

