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Apresentação

Esta obra registra a valiosa história da Justiça Eleitoral Mato-
-Grossense. 
De autoria da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, 

com o apoio, acompanhamento e supervisão da Comissão 
Memória, ela integra grandioso projeto de recuperação e pre-
servação da história, ao lado do Memorial da Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense, inaugurado em 17 de março de 2011.

Organizado em três partes, este livro contextualiza, ini-
cialmente, a Justiça Eleitoral no Brasil, do período colonial à 
república, pontuando a evolução do sistema eleitoral. Nesse 
cenário, a segunda parte apresenta a Justiça Eleitoral no Estado 
de Mato Grosso, com ênfase em cada gestão, suas realizações e 
suas composições plenárias. A terceira parte, por fim, aborda 
temas de relevância para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso no decorrer de sua existência. 

Trabalho de fôlego, que demandou exaustiva pesquisa do-
cumental e iconográfica, esta obra tem o mérito de mostrar à 
Justiça Eleitoral brasileira e à sociedade uma parcela significa-
tiva de sua trajetória, nela incorporando a rica contribuição do 
Estado de Mato Grosso. 

O livro ainda pretende ofertar material histórico básico à 
compreensão do processo de construção e sedimentação da 
Justiça Eleitoral Mato-Grossense, reforçando e valorizando sua 
identidade institucional, seus administradores e seus servidores. 

Comissão Memória da Justiça 
Eleitoral Mato-Grossense 
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Prefácio

A criação de uma justiça especializada para exercer o con-
trole do processo político-eleitoral, em 1932, deu-se em 

decorrência da fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, per-
meado até então de fraudes eleitorais. 

Dessa forma, a Justiça Eleitoral, embora órgão do Poder 
Judiciário, dele se destacou por possuir características atípi-
cas, pelo fato de ser dotado, desde a sua criação, de capacida-
de jurisdicional, administrativa, consultiva e normativa, o que 
possibilitou uma atuação bem mais ativa para implantação de 
modelos que garantissem o direito de votar e ser votado.

Pode-se inferir, dessa maneira, a importância da Justiça 
Eleitoral na consolidação da própria democracia no país.

Inserido nesse contexto, o Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso tem efetiva participação na evolução do nosso 
sistema político, bem como no desenvolvimento da própria 
Justiça Eleitoral.

Demonstrar o papel desempenhado pela Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense é o objetivo primordial desta obra, parte inte-
grante do projeto de preservação da sua memória. 

Entretanto, de natureza singular e sob a responsabilidade 
da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, ela não se presta 
tão somente a fazer um relato das ações desenvolvidas pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso nesses quase oitenta 
anos da sua criação.

Obra ímpar e valiosa, pois além de propiciar a recuperação 
do seu valioso acervo, o TRE-MT oferece à sociedade um pa-
norama da sua própria história.

Lembro, aqui, das primeiras palavras pronunciadas pelo 
desembargador Palmyro Pimenta, quando da instalação do 
Tribunal Regional Eleitoral em 11 de novembro de 1932. Após 
a sua posse como presidente desta Corte, Sua Excelência assim 
manifestou-se:

Instala-se hoje, de acordo com a lei, o Tribunal Regional Elei-
toral do Estado de Mato Grosso. A delonga na sua instalação, 
determinada por circunstâncias de todos conhecidas, será mais 
um motivo para que se lhe intensifiquem os trabalhos preli-
minares, de modo a que se possa, em breve tempo, iniciar o 
serviço do alistamento. O anseio legítimo que sente o país por 
ver restituído ao regime constitucional não encontrará entra-
ves, posso afirmá-lo, da parte desta corporação. Constituída de 
homens da lei, que fazem do Direito um culto sagrado, certa-
mente este Tribunal saberá cumprir serenamente o seu dever, 
mostrando que bem andou o honrado Governo Provisório da 
República no entregar ao Poder Judiciário a direção e fiscaliza-
ção do serviço eleitoral, serviço esse cujo alcance escusa encare-
cer e nele se funda a reorganização política e administrativa do 
Brasil. Para a consecução ‘desse desideratum’, foi em boa hora 
promulgado o Código Eleitoral, cuja excelência não é necessá-
rio evidenciar (...). Meus Senhores, de minha parte e dos meus 
companheiros, nesta áspera, mas honrosa jornada, o afirmo 
num compromisso de honra – tudo faremos para que a Justiça 
Eleitoral de nossa terra não desminta as honrosas tradições da 
sua Justiça, nem os nobres sentimentos liberais da sua gente. 
Assim, Deus nos inspire e auxilie em tão elevado propósito.

Ao recontar a rica história da nossa Justiça Eleitoral, cum-
pre-me o papel de agradecer a todos que colaboraram para o 
desempenho da sua missão: servidores, juízes e promotores 
eleitorais, assim considerados aqueles ora na ativa, bem como 
todos os que deixaram um valioso legado ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso. 

Destaco, ainda, o importante papel desempenhado pela so-
ciedade mato-grossense, sempre apta a participar ativamente 
das diversas etapas de transformações vivenciadas pela Justiça 
Eleitoral.

Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
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Sistema eleitoral na Colônia

Antes da Independência do Brasil (1822), as eleições se cir-
cunscreviam à escolha dos membros do Senado da Câma-

ra (vereadores), instituição característica das vilas e represen-
tativas das diversas unidades administrativas das capitanias. A 
mais importante delas era aquela instalada nas capitais das ca-
pitanias, servindo de modelo para as vereações das demais vi-
las. As Câmaras mais importantes recebiam o título de Senado 
da Câmara, distinção que era outorgada, em geral, às cabeças 
de capitania. Sua competência abrangia três instâncias: admi-
nistrativa, legislativa e judiciária.

Para compor esse organismo, eram eleitos somente os con-
siderados “homens bons”, personalidades de destaque social na 
vila. Ocupar cargos no interior do Senado da Câmara, tam-
bém designada de Conselhos ou Mesa de Vereação, era um dis-
tintivo, gozando seus membros de inúmeras regalias, como o 
direito de prisão domiciliar e de corresponder-se diretamente 
com o rei de Portugal (SILVA, 2000). A consideração e respeito 
que gozavam os vereadores, seja internamente na colônia seja 
no reino lusitano, se devia à necessidade da Coroa de manter 
a unidade territorial e política por todo o extenso território 
brasileiro. Segundo Ferreira, “Não se conhece, durante os três 
séculos da vida política que se escoou entre 1532 e 1822, qual-
quer ação violenta da Coroa portuguesa contra qualquer das 
Câmaras do Brasil.” (SILVA, 2000, p. 27).

A regulamentação dessa eleição era normatizada pela Co-
roa portuguesa através das Ordenações (códigos), legislação 
que regia todas as colônias lusitanas.

Origem das Câmaras no Brasil

As Câmaras de Vereadores existiram em Portugal desde 
longa data, porém seu primeiro registro foi consignado nas 
Ordenações Afonsinas, cuja compilação ocorreu entre os sé-
culos XIII e XIV. Segundo o historiador Paulo Pitaluga Costa e 
Silva: “Essa primeira Ordenação apenas disciplinou os deveres 
e direitos dos camaristas dessa instituição que de há muitos 
séculos já vinha funcionando, de fato e de direito, calcada nos 
antigos forais portugueses.” (SILVA, 2000, p. 13)

Mais tarde, as Câmaras foram regulamentadas pelas Orde-
nações Filipinas, Título 66 (1446): 

Aos vereadores pertence ter cárrego (encargo) de todo o Re-
gimento da terra e das obras do Conselho, e de tudo que pu-
derem saber, e entender, porque a terra e os moradores dela 
possam bem viver, e nisto hão de trabalhar. E se souberem que 
se fazem nas terras malfeitorias, ou que não é guardada pela 
Justiça, como deve, requererão aos Juízes, que olhem por isso. 
(PORTO, 1989, p. 8).

A primeira Câmara a ser instalada no Brasil datou de 22 
de janeiro de 1532, na Vila de São Vicente, cujo donatário foi 
Martim Afonso de Souza. O campo de poder dessa instituição 
era bastante extenso, uma vez que representava o governo lusi-
tano no âmbito de cada vila, e, microscopicamente, toda a cir-
cunscrição de abrangência da vila, seus arraiais e adjacências. 
Assim, cabia aos vereadores:

a) tomar contas aos procuradores e tesoureiros do Conse-
lho;

b) julgar, sem apelação, os feitos das injúrias verbais e de 
pequenos furtos;

c) taxar os chamados “ganhos honestos” de todos os ofí-
cios mecânicos;

d) licitar as rendas da municipalidade;
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e) advertir os oficiais régios e alcaides que recebessem fo-
ros ou direitos indevidos;

f) mandar fazer os cofres para as eleições e pelouros dos 
oficiais da Câmara;

g) baixar posturas que regulamentariam a conservação 
dos logradouros e instalações públicas;

h) taxar as jornadas de trabalho, calçados e gêneros;
i) coletar ou fintar quando as rendas dos Conselhos fos-

sem insuficientes.

Ao conjunto dos vereadores do Senado da Câmara se dava 
o nome de Conselho, integrando-o:

Juiz de Fora G magistrado, bacharel em Direito, nome-
ado pelo rei, cabendo-lhe velar pela justiça com isenção. Sua 
escolha recaía sobre personalidade que não mantivesse vínculo 
de parentesco ou amizade com os moradores da vila, atributo 
que, no século XVIII, era quesito considerado imprescindível 
para a garantia de isenção no julgamento. Presidiam eles as Câ-
maras e usavam uma vara de madeira branca como distintivo, 
devendo ser segurada com a mão direita e sempre em posi-
ção vertical. Outra distinção, quando sentado, era uma meia 
lua branca colocada na aba direita de sua casaca (SILVA, 2000, 
p. 34). Além de presidir o Senado da Câmara, os juízes de Fora 
executavam devassas administrativas no âmbito público e tam-
bém privado, tendo por base as denúncias que recebiam.

Juízes Ordinários G eleitos por um ano, dentre os 
“homens bons” da vila, sendo seu poder garantido pelas Cartas 
de Usanças emanadas de autoridade superior ou dos capitães-
-generais. Tinham como função administrar “[...] justiça aos 
povos, tendo em vista o Direito Costumeiro, os Forais, que 
não podiam ser do agrado do Poder Real e nem dos Juristas.” 
(SILVA, 2000, p. 37). Em número de dois por vila, um deles 
era obrigado a frequentar as sessões semanais do Senado da 
Câmara e proceder, ao lado dos vereadores, à eleição trianual 
dos seus integrantes. Sua jurisdição se restringia às questões 
cíveis, raramente criminais, de alçada do juiz de Fora. Como 
distintivo, usavam uma vara vermelha.

Juízes de Vintena G escolhidos dentre os “homens 
bons” das localidades que tivessem 20 vizinhos nos termos das 
vilas. Sua função era dirimir as contendas entre os moradores, 
sempre verbalmente e no âmbito cível, cabendo às questões 
que exigiam processo escrito encaminhamento ao juiz Ordi-
nário ou ao juiz de Fora. Assim, esse “juiz do arraial, certamen-
te, era de grande utilidade na prestação da justiça às pequenas 
causas e no desafogo processual dos juízes de Fora e Ordiná-
rios.” (SILVA, 2000, p. 40).

Vereadores G também intitulados oficiais das Câma-
ras ou do Conselho, cabendo-lhes administrar as rendas pú-
blicas. Trienalmente eram eleitos em número de três, caben-
do a cada um deles o exercício da vereança de um ano. Para 

cada um deles era eleito um suplente. No cargo, era obrigado a 
comparecer a todas as sessões semanais da Câmara, cabendo-
-lhes a administração da vila; despachava, com os juízes Or-
dinários, os processos de injúria e furtos pequenos. Sua mais 
importante atribuição era a elaboração das Posturas, “Decreto 
ou Regulamento das Câmaras, tendente ao benefício e utili-
dade das cidades e vilas, impondo penas e multas.” (SILVA, 
2000, p. 41).

Procurador das Câmaras G era eleito trienalmente 
e na mesma ocasião em que eram realizadas as eleições para 
vereadores. Sua escolha recaía, igualmente, sobre os “homens 
bons” e, preferencialmente, dentre os bacharéis em Direito, 
ou advogados com licença para o exercício da profissão (rá-
bula). Muitas vezes, eram intitulados Camaristas e dentre 
suas atribuições cabia-lhe cobrar as rendas e débitos da Câ-
mara, fiscalizar o pagamento aos empreiteiros de obras, zelar 
pelos serviços urbanos (construção de poços, chafarizes, ruas, 
bicas, pontes) e defender, perante a Justiça, o direito de seus 
constituintes.

Almotacéis G ou Juízes Almotacéis, eram os fiscais da 
Câmara. Sua eleição, em número de dois, era realizada na pró-
pria Câmara, sendo que durante os três primeiros meses do 
ano eram os juízes Ordinários que deveriam exercer a função 
de Almotacéis, e nos demais trimestres se revezavam com os 
dois vereadores mais velhos e, no último trimestre, com o úl-
timo vereador e o procurador da Câmara. Assim, cada qual 
trabalhava apenas um mês na função. Nos demais, eram es-
colhidos pelos camaristas cidadãos dentre os moradores da 
vila que exerciam a função, sempre em pares. Cabia-lhes “[...] 
processar as multas e outras penas pecuniárias sofridas pelos 
moradores. Propalar um julgamento sobre a legitimidade des-
sas multas; aceitar apelação e agravo de seus julgados ao juiz 
de Fora; fiscalizar o abastecimento de gêneros alimentícios à 
população; fiscalizar a repartição de carnes nos açougues pú-
blicos e particulares; fiscalizar os profissionais liberais e os ar-
tífices; aferir os pesos e medidas utilizados pelos comerciantes 
em suas lojas, mercados e feiras; fiscalizar as obras públicas 
determinadas pela Câmara; fiscalizar a limpeza das ruas, lar-
gos da vila, e mesmo a higiene dos mercados e feiras; fiscalizar 
os pães feitos na vila; fiscalizar o pescado vendido nas feiras.” 
(SILVA, 2000, p. 44).

Tesoureiros G eleitos trienalmente, e na mesma oca-
sião dos vereadores, com mandatos de um ano. A escolha 
desses funcionários recaía dentre os oficiais das Câmaras. 
Cabiam-lhes o pagamento das despesas ordinárias dos vere-
adores; manutenção do assentamento dos livros de receita e 
despesa da instituição; arrecadação e transferência, ao Erário 
Régio, das terças das propriedades. O pagamento dessas contas 
era, antecipadamente, autorizado pelo Senado da Câmara, vis-
to que eram meros funcionários administrativos. (SILVA, 2000, 
p. 45-46).
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Escrivães G também chamados amanuenses, eram no-
meados anualmente pelos vereadores. Cabia-lhes a redação das 
atas das sessões, da correspondência e escrituração dos inúme-
ros livros. Segundo Silva (2000), era difícil encontrar nas vilas 
pessoas letradas e com capacidade para exercer esse ofício, vis-
to que a maioria era analfabeta ou semiletrada.

Alcaides G segundo Silva (2000), eram chamados de 
“Alcaides Pequenos” e atuavam nas vilas e nos arraiais, sendo 
que suas nomeações ficavam a cargo da Câmara que proce-
dia à escolha tendo por base uma lista de três nomes de “[...] 
cidadãos casados, naturais do Reino ou de uma de suas Colô-
nias. De posse da lista tríplice, os oficiais da Câmara escolhiam 
um, que era nomeado e fazia juramento de praxe, servindo por 
três anos.” (SILVA, 2000, p. 48). Suas funções se restringiam 
ao atendimento dos magistrados. Por usar vara, originou-se a 
expressão: “quando preso, debaixo de vara”.

Recebedores das sisas G tinham como função rece-
ber as rendas da Câmara, especificamente as relativas à trans-
missão de propriedade de bens imóveis, sobre as quais o Erário 
retinha a terça parte. Eleitos dentre quatro “homens bons”, seus 
nomes eram sorteados por uma criança de sete anos. Cada um 
deles servia pelo período de três meses anuais.

Das eleições dos funcionários 
do Senado da Câmara

As eleições para os membros do Senado da Câmara eram 
realizadas em dois turnos: Num primeiro, convocavam-se os 
eleitores, por meio de editais. Concorria para votar o “povo”, 
compreendido, no período colonial, como os “homens livres”, 
denominados “cidadãos” “[...] os integrantes do povo, ou me-
lhor, a Gente mecânica ou os Oficiais mecânicos, a plebe, que 
tinha o direito de votar, mas não de ser votada.” (FERREIRA, 
2005, p. 30). Nesse turno, os votos eram colhidos oralmente, 
sendo aí escolhidos os seis mais votados que seriam os eleitores 
do segundo grau, ou seja, aqueles que votariam em nome da 
maioria que os escolhera.

O outro momento se constituía na eleição do segundo grau, 
quando os seis eleitores sufragados universalmente e divididos 
em duplas, isentas de parentesco, escolheriam os membros do 
Senado da Câmara para os próximos três anos. Segundo as Or-
denações Filipinas: “E em outra casa, onde estejam sós, esta-
rão apartados dois a dois, de maneira que não falem uns com 
os outros.” (FERREIRA, 2005, p. 31). As duplas votavam em 
pessoas que deveriam ocupar os cargos de oficiais das Câma-
ras nos próximos três anos. Numa folha de papel, dividida em 
tantas colunas quantos fossem os cargos a serem preenchidos, 
eram escritos os nomes dos votados. Juntadas as listas, eram 
elas entregues ao juiz mais velho, que iniciava o processo de 
apuração, tendo antes jurado guardar segredo. Ao final, este 

juiz escrevia numa folha de papel e de próprio punho os no-
mes dos eleitos, devendo, segundo as Ordenações, juntar “[...] 
os mais convenientes, assim por não serem parentes, como os 
mais práticos com os que não o forem tanto, havendo respeito 
às condições e costumes de cada um, para que a terra seja me-
lhor governada.” (FERREIRA, 2005, p. 33).

Assim, esse apurador dividia em três grupos de juízes (dois 
a dois), o mesmo com relação aos vereadores e procuradores. 
Depois disso, o juiz envolvia as três partes, antecipadamente se-
ladas e assinadas, em três pelouros1 – pequenas bolas de cera – 
os nomes dos componentes da Câmara. Os pelouros eram “[...] 
lacrados e colocados dentro de um saco que continha tantos 
compartimentos quanto o número de ofício em eleição, e em 
cada um deles se colocavam os respectivos pelouros.” (SILVA, 
2000, p. 54). Após isso, eram eles acondicionados em um co-
fre com três fechaduras, ficando uma chave com um vereador. 
Os pelouros assim se mantinham durante um ano, período em 
que vencia o mandato de cada membro da Câmara. Esclarece 
Silva (2000, p. 55) que:

Se por ocasião da abertura dos pelouros, um dos escolhidos 
tivesse já falecido, a Câmara reunida com os homens bons, es-
colhia de imediato um novo nome para substituir o falecido. 
No caso, a eleição era direta, com os eleitores dando os seus 
votos escritos numa folha de papel, apurados na hora e, do 
ato realizado, era lavrada uma ata. No caso, o eleito por esse 
processo era denominado juiz de Barrete.

1 Os pelouros, ao arremedo das bolas pequenas usadas nos canhões, eram, 
no caso das eleições para o Senado da Câmara, confeccionados de cera, com 
o mesmo tamanho dos pelouros dos canhões. (FERREIRA, 2005).
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Quase um ano após essa eleição, chegava a hora de se abrir 
os pelouros, ocasião em que eram convocados por edital, no 
final de novembro ou início de dezembro, o povo e os “homens 
bons” para, num sábado e após o repique do sino da cadeia, 
assistir à abertura dos pelouros e tomarem conhecimento da-
queles que atuariam no próximo ano.

Os nomes sorteados eram encaminhados ao ouvidor-ge-
ral, que outorgava, ou não, aos eleitos a carta de confirmação. 
Quando essa autoridade verificasse algum impedimento do 
eleito, poderia indeferir seu nome e eleger, na hora, outro ci-
dadão. A posse ocorria sempre no dia 1º de janeiro (primeira 
oitava do Natal).

Sistema eleitoral no Império

A primeira eleição geral no Brasil 
– Constituinte portuguesa

A primeira eleição geral brasileira ocorreu no ano de 1821, 
por ocasião da eleição dos deputados constituintes que iriam 
redigir a Constituição portuguesa, envolvendo Portugal, Algar-
ve e o Estado do Brasil. Esse evento determinou a retirada de 
D. João VI para Portugal, sucedendo-lhe seu filho, D. Pedro I, 
no trono brasileiro. Nessa medida, foram realizadas no Brasil 
as primeiras eleições gerais que, fugindo à regra dos dois tur-
nos, aconteceu excepcionalmente em quatro e envolveu todas 
as Províncias do Império. Segundo as Instruções de 7 de março 
de 1821, essas eleições seriam realizadas, num primeiro turno, 
quando “[...] o povo, em massa, escolhia os compromissários; 
estes, escolhiam os eleitores de paróquia que, por sua vez, esco-
lhiam os eleitores de comarca. Finalmente, estes últimos proce-
diam à eleição dos deputados.” (FERREIRA, 2005, p. 52).

D. Pedro I, primeiro Imperador do Brasil (1822-1831)

Segundo as mesmas Instruções, o número de deputados 
eleitos seria proporcional ao número de eleitores de cada Pro-
víncia:

[...] cada Província há de dar tantos deputados quantas vezes 
contiver em sua povoação o número de 30.000 almas e que 
se por fim restar um excesso que chegue a 15.000 almas, dará 
mais um deputado, e não chegando o excesso da povoação 
a 15.000 almas, não se contará com ele. (FERREIRA, 2005, 
p. 52).

Deveriam ser eleitos 72 deputados brasileiros às Cortes lu-
sitanas, considerando o número de habitantes por Província, 
porém, somente 68 foram oficialmente sufragados. A maioria 
dos escolhidos representou as Províncias do Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte, sendo os demais de Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul. Segundo Porto 
(1989, p. 19), “Desses, não mais de 50 chegaram a Lisboa; e 
somente 16 assinaram, em 23 de setembro de 1823, a Cons-
tituição ali aprovada.” Esse número exíguo de representantes 
brasileiros se deve ao fato de que muitos deles, mesmo eleitos, 
não se dispuseram a ir para Portugal, e outros, mesmo estan-
do lá, por não concordarem com os termos da Constituição, 
retornaram ao Brasil. A ausência de brasileiros nas Cortes foi 
considerada acintosa, segundo avaliação de Porto (1989).

Segundo o mesmo autor, os deputados foram assim distri-
buídos por Província:

Província Deputados

Rio Negro (Amazonas) 2
Pará 3
Maranhão 3
Piauí 2
Ceará 5
Rio Grande do Norte 1
Paraíba 4
Pernambuco 8
Alagoas 3
Bahia 8
Espírito Santo 1
Rio de Janeiro 7
São Paulo 8
Santa Catarina 1
Rio Grande do Sul 2
Goiás 1
Minas Gerais 12
Mato Grosso 1

Fonte: Porto (1989, p. 130)
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Após a Independência do Brasil (1822), as eleições continu-
aram a realizar-se em dois turnos e o eleitor de primeiro grau, 
identificado através de uma listagem elaborada pelo pároco da 
vila, votava por escrito, assinando seu voto ou declinando-o 
oralmente, sendo os nomes dos indicados escritos num pa-
pel, pelo pároco ou membro da Câmara, e, como assinatura, 
o eleitor, quando analfabeto, colocava o sinal da cruz. Abertas 
as cartas de voto, eram considerados eleitores de segundo grau 
aqueles que recebessem maioria de votos. Somente votavam 
nesse segundo turno os alfabetizados, visto ser obrigatória a 
assinatura do voto aos que concorriam para os diversos cargos 
do Império (deputados gerais e senadores), da Província (de-
putados à Assembleia Legislativa) e municipais (membros da 
Câmara Municipal).

A segunda eleição geral − 
Conselho de Estado 1822

O Conselho de Estado (similar à Câmara dos Deputados 
Federais) foi criado pelo príncipe-regente D. Pedro I, através 
do Decreto de 16 de fevereiro de 1822, e rezava:

[...] para utilidade geral do Reino Unido e particular do bom 
Povo do Brasil, ir de antemão dispondo e arraigando o sistema 
constitucional, que ele merece, e Eu jurei de dar-lhe, forman-
do desde já um centro de meios e de fins, com que melhor se 
sustente e defenda a integridade e liberdade deste fertilíssimo 
e grandioso País. (PORTO, 1989, p. 25).

O mentor dessa proposta foi José Bonifácio de Andrada e 
Silva, que definiu o Conselho, ao príncipe-regente, como:

[...] uma junta comum de procuradores gerais ou represen-
tantes legalmente nomeados pelos eleitores de paróquia, para 
que nesta corte e perante Vossa Alteza Real o aconselhem e 
advoguem a causa das suas respectivas Províncias; podendo 
ser revogados seus poderes e nomeados outros, se se não com-
portarem conforme as vistas e desejos das mesmas Províncias. 
(PORTO, 1989, p. 27).

Segundo José Honório Rodrigues (1982), em junho de 
1822, o mesmo príncipe-regente anunciava que

[...] “apesar de não estarem ainda reunidos os procuradores de 
três Províncias”: pela Província do Rio de Janeiro estavam José 
Mariano de Azevedo Coutinho e Joaquim Gonçalves Ledo. E 
mais Lucas José Obes, eleito pela Cisplatina às Cortes de Lis-
boa, “que decidira ficar no Rio e que se resolveu fosse admitido 
procurador de sua Província”. (PORTO, 1989, p. 27-28).

De acordo com o Decreto de 3 de junho de 1822, tendo por 
base as instruções formuladas por José Bonifácio de Andrada e 
Silva, os representantes por Província variavam:

Província Deputado Geral

Alagoas 5
Bahia 13
Cisplatina 2
Rio Grande do Sul 3
Santa Catarina 1
São Paulo 9
Mato Grosso 1
Goiás 2
Minas Gerais 20
Rio de Janeiro 8
Espírito Santo 1
Pernambuco 13
Paraíba 5
Rio Grande do Norte 1
Ceará 8
Piauí 1
Maranhão 4
Pará 3

Fonte: Porto (1989, p. 133)

Pratos rasos do serviço 
comemorativo da Independência do 
Brasil. Primeiro Quartel do Séc. XIX. 
Museu Imperial, IPHAN/Minc 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando 
Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 46
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A terceira Eleição Geral – Deputados 
Constituintes de 1823

Estojo contendo miniatura da Constituição do Brasil de 1824, séc. XIX 
Autor: Jacques-Auguste Fauginer (1809-1847) 

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, São Paulo 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 57

Pelo Decreto de 3 de junho de 1822, D. Pedro convocou 
uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, composta 
por deputados provinciais eleitos de acordo com as unidades 
administrativas do Império. Assim, esta se constituiu, na rea-
lidade, na primeira eleição para cargos a serem ocupados por 
brasileiros, cujas instruções foram publicadas aos 19 de junho 
de 1822. Sucinta, clara e breve, a primeira instrução eleitoral, 
por não haver oficialmente partidos políticos, seria efetivada 
em dois graus: o povo escolheria os eleitores e estes os deputa-
dos, sem qualquer qualificação de eleitores. Vale lembrar que 
somente poderiam ser eleitores os homens livres, vedada aos 
escravos essa prerrogativa. Nem todos os eleitores tinham con-
dições de ser eleitos, mas somente os homens de reconheci-
mento social, preferencialmente os letrados.

Para conhecimento da população, eram fixados, pelos pá-
rocos, editais de convocação nas portas das igrejas, contendo o 
número de fogos (residências):

Toda a povoação ou freguesia que tiver até 100 fogos dará um 
eleitor, não chegando a 200, porém, se passar de 150, dará dois; 
não chegando a 300 e passar de 250, dará três, e assim pro-
gressivamente. [...] Tem direito a votar nas eleições paroquiais 
todo o cidadão casado e todo aquele que tiver de 20 anos para 
cima, sendo solteiro, e não for filho-família. Devem, porém, 
todos os votantes ter pelo menos um ano de residência na fre-
guesia onde derem o seu voto. (FERREIRA, 2005, p. 74).

O ritual da eleição tinha início com uma missa dedicada ao 
Espírito Santo, rezada pelo pároco da igreja e cujo objetivo era 

tornar o eleitor iluminado na hora de votar. Depois disso, os 
eleitores se dirigiam à casa do Conselho, ou a outra residência 
escolhida, onde o presidente da Câmara Municipal e o pároco 
liam capítulos da regulamentação das eleições e, em seguida, 
tomavam os votos, tendo antes se certificado de que não fôra 
feita qualquer denúncia, tendo às mãos a lista dos eleitores que, 
segundo as instruções publicadas aos 19 de junho de 1822:

[...] deverão conter tantos nomes quantos são os eleitores (do 
2º grau) que tem de dar a freguesia: serão assinados pelos vo-
tantes, e reconhecida a identidade pelo pároco. Os que não 
souberem escrever chegar-se-ão à mesa e, para evitar fraudes, 
dirão ao secretário os nomes daqueles em quem votam; este 
(o secretário) formará a lista competente, que depois de lida 
será assinada pelo votante com uma cruz, declarando o secre-
tário ser aquele o sinal de que usa tal indivíduo. (FERREIRA, 
2005, p. 75).

Segundo Porto (1989, p. 32), os eleitores deveriam residir 
há mais de quatro anos na Província, ter mais de 25 anos e “[...] 
ser probo e honrado, de bom entendimento, sem nenhuma 
sombra de suspeita e inimizade à causa do Brasil e de decente 
subsistência por emprego ou indústria, ou bens.” Terminada 
a votação, eram proclamados eleitos aqueles que recebessem 
pluralidade de votos, ou seja, maioria relativa. Estes eram os 
que votariam em segundo grau. Terminado o ritual, todos se 
dirigiam novamente à igreja para o Te Deum solene.

Após quinze dias, os eleitores deveriam dirigir-se à cabeça 
dos distritos, onde eram verificadas as atas de eleição anterior 
e, no dia seguinte, dirigirem-se à igreja, assistir à missa do Es-
pírito Santo e ouvir um discurso relativo ao evento, sendo em 
seguida realizadas as eleições por cédulas individuais, assinadas 
pelo votante que declararia seu voto tantas vezes quantas fosse 
o número de deputados atribuído à Província. 

A apuração, de acordo com as mesmas instruções, era feita 
pela Câmara Municipal, que recebendo

[...] todas as remessas dos diferentes distritos, marcará por edi-
tais o dia e hora em que procederá à apuração das diferentes 
nomeações: e nesse dia, em presença dos eleitores da capital, 
dos homens bons e do povo abrirá as cartas declarando eleitos 
os que maior número de votos reunirem. Terminados os tra-
balhos, a Câmara, os deputados, eleitores e circunstantes, diri-
gir-se-ão à igreja principal, onde se cantará solene Te Deum às 
expensas da mesma Câmara. (FERREIRA, 2005, p. 77).

Todos os eleitos deveriam residir há mais de 12 anos no país 
e ter mais de 25 anos, assim como reunir “[...] a maior instru-
ção, reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotismo e decidido 
zelo pelas causas do Brasil.” (PORTO, 1989, p. 32).
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A escravidão e o exíguo número de eleitores

Nos três primeiros séculos, o Brasil adotou a escravidão 
como regime majoritário de trabalho aos elementos africanos 
e indígenas. Durante os séculos XVI a XVII, nas lavouras de 
cana-de-açúcar desenvolvidas em terras férteis do Nordeste, 
a mão de obra escrava africana foi majoritária e sua aquisi-
ção era realizada através de leilões efetivados nos mercados. 
Esses escravos eram entregues aos grandes latifundiários, seus 
proprietários. Naquele período, media-se o poder de um fa-
zendeiro tendo por base a quantidade de escravos que ele pos-
suía, sua renda capitalizada. Com a queda do açúcar, frente à 
concorrência do Oriente, essa mão de obra foi apoiar as gran-
des plantações de café que vicejaram, durante o século XIX e 
primeira metade do XX, nas fazendas do Vale do Paraíba, em 
Minas Gerais e no Oeste Paulista. Considerando que o tráfi-
co de africanos somente foi interrompido pela Lei Eusébio de 
Queirós (1850), o número de escravos – vindos da África e nas-
cidos no Brasil – constituía a base da sociedade brasileira, mes-
mo não tendo ele qualquer direito civil ou político. Assim, até 
1888, quando ocorreu a abolição plena da escravidão, o quadro 
populacional brasileiro se apresentava, em termos de direitos 
políticos, ainda bastante acanhado.

No tocante aos índios, a escravidão, mesmo travestida em 
administração (pelos civis) ou evangelização (pelos religiosos), 

imperou durante muitos séculos. Tomados como selvagens e 
até mesmo antropófagos, os índios brasileiros foram dizima-
dos ou capturados pelos colonizadores que, de leste a oeste, 
rasgaram o território em busca de metais preciosos e de mão 
de obra barata. Mesmo tendo lutado bravamente na defesa de 
seus territórios, os silvícolas que não tivessem sido dizimados 
eram entregues aos colonizadores para servir como mão de 
obra nas capitanias onde não proliferava a plantation de cana-
-de-açúcar, como foi o caso da capitania de São Paulo no sé-
culo XVIII, a qual compreendia não somente as terras deste 
atual Estado, mas englobava parte do Paraná, Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso. Assim, os índios capturados em nome da 
“guerra justa”, que pretensamente iria retirá-los do estado sel-
vagem através do ensinamento da religião católica e de ofícios, 
acabavam se submetendo como trabalhadores escravizados e 
transformados em “negros da terra”, denominação que os dis-
tinguia dos escravos africanos. Assim, negros e índios escravi-
zados, durante os períodos colonial e imperial, mantiveram-se 
alheios aos benefícios políticos da cidadania. Com a abolição 
da escravatura, em 1888, os ex-escravos não puderam exercer 
esse direito porque não possuíam renda e nem eram alfabeti-
zados, mantendo-se alheios aos benefícios do direito do voto.

Somente no século XX, mais especificamente após a sua 
segunda metade, esses dois segmentos passaram a exercer e 
usufruir de alguns benefícios de cidadãos, frequentando es-
colas e também exercendo profissões que lhe garantiam uma 

Índios em uma plantação, século XIX. Johann Moritz Rugendas (Augsburg, Alemanha, 1802-Weilheim, Alemanha, 1858) 
Litogravura aquarelada  |  22,7 x 30,9 cm  |  Museu de Arte Brasileira  |  MAB-FAAP
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participação mais intensa na vida política da nação brasileira. 
Até hoje os índios não são considerados plenamente cidadãos, 
mantendo-se tutelados pelo Estado, por meio da Funai, e com 
direitos políticos ainda pouco definidos. Alguns indígenas, no 
final do século XX, conseguiram inserir-se na sociedade brasi-
leira, estudando e aprendendo os signos e a língua portuguesa, 
chegando até a candidatar-se a cargos políticos, vencendo as 
eleições, como foi o caso de Juruna.

Detalhe do prato raso do serviço comemorativo 
da Independência do Brasil. Primeiro Quartel do 
Séc. XIX. Faiança policromada  |  Museu Imperial, 

IPHAN/Minc 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. 

São Paulo: FAAP, 2007. p. 46

O sistema eleitoral segundo 
a Constituição de 1824

Tudo teve início com a instalação da Assembleia Consti-
tuinte, responsável pela elaboração da primeira Constituição 
brasileira, outorgada em 1824. No momento em que os traba-
lhos constituintes foram abertos, no dia 3 de março de 1823, o 
Imperador Pedro I assim se pronunciou:

Como Imperador Constitucional, e muito especialmente 
como Defensor Perpétuo deste Império, disse ao povo no dia 
1º de dezembro do ano próximo passado, em que fui coroado 
e sagrado – que com a minha espada defenderia a pátria, a na-
ção e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim…, uma 
Constituição em que os poderes sejam bem divididos… uma 
Constituição que, pondo barreiras inacessíveis ao despotismo 
quer real, aristocrático, quer democrático, afugente a anarquia 
e plante a árvore da liberdade a cuja sombra deve crescer a 
união, tranquilidade e independência deste Império, que será 
o assombro do mundo novo e velho. Todas as Constituições, 
que à maneira de 1791 e 1792 têm estabelecido suas bases, e se 
têm querido organizar, a experiência nos tem mostrado que 
são totalmente teóricas e metafísicas, e por isso inexequíveis: 
assim o prova a França, a Espanha e, ultimamente, Portugal. 
Elas não têm feito, como deviam, a felicidade geral, mas sim, 

depois de uma licenciosa liberdade, vemos que em uns países 
já aparecem, e em outros ainda não tarda a aparecer, o despo-
tismo em um, depois de ter sido exercido por muitos, sendo 
consequência necessária ficarem os povos reduzidos à triste si-
tuação de presenciarem e sofrerem todos os horrores da anar-
quia. (HOLANDA, 1976, p. 184).

Quando foi outorgada a primeira Carta Magna brasileira, 
eram considerados cidadãos todos os homens livres, dos quais 
85% eram analfabetos, “[...] incapazes de ler um jornal, um de-
creto do governo, um alvará da justiça, uma postura munici-
pal.” Para agravar ainda mais o quadro, 90% dos homens livres 
habitavam a zona rural, “[...] sob o controle ou a influência dos 
grandes proprietários. Nas cidades, muitos votantes eram fun-
cionários públicos controlados pelo governo.” (CARVALHO, 
2007, p. 32).

A primeira Constituição brasileira, outorgada a 25 de mar-
ço de 1824, instituiu quatro poderes políticos: o Executivo, o 
Legislativo, o Judiciário e o Moderador, cabendo a este último:

Art. 98 O Poder Moderador é a chave de toda a organização 
política, e é delegado privativamente ao Imperador, como che-
fe supremo da nação, e seu primeiro representante, para que 
incessantemente vele sobre a manutenção da independência, 
equilíbrio e harmonia dos demais poderes. (FERREIRA, 2005, 
p. 87-88).

No que tange à eleição, fixou alguns procedimentos defini-
dores do sistema eleitoral:

 m as eleições deveriam ocorrer em dois graus, incluindo, 
no primeiro, os votantes e, nos segundos, os eleitores, 
aqueles que elegeriam em nome dos primeiros;

 m os votantes (1º grau) deveriam ter renda mínima de 
100$000 e o eleitor (2º grau) de 200$000;

 m as eleições deveriam ser conduzidas pelo Estado e pela 
Igreja Católica, a única permitida;

 m as missas antecediam as eleições e o Te Deum as encer-
rava;

 m os Conselhos atuariam no âmbito de cada Província, 
sendo que o número de conselheiros variava segunda 
a quantidade de habitantes de cada Província, ficando 
as mais populosas com 21 membros, e as menos popu-
losas com 13, eleitos na mesma ocasião e maneira que 
se procedia nas demais eleições, os eleitos deveriam ter 
acima de 25 anos e serem de reconhecida probidade e 
decência.
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 m eleições municipais: seguiram as mesmas regras impos-
tas no período colonial (somente alterada em 1828);

 m eleição de deputados e senadores:
a) ter o direito de ser eleitor de 2º grau;
b) ter renda líquida anual de 400$000 réis por bens de 

raiz, indústria, comércio ou emprego;
c) não ser estrangeiro naturalizado;
d) professar a religião do Estado (católica).

 m a apuração das eleições era determinada pela plurali-
dade relativa, uma vez que o voto proporcional só seria 
instituído pelo Código Eleitoral de 1932.

Porto (1989, p. 136) apresenta um interessante quadro da 
distribuição dos senadores por Província (1826):

Província Senadores

Minas Gerais 10
Bahia 6
Pernambuco 6
São Paulo 4
Ceará 4
Rio de Janeiro 4
Alagoas 2
Paraíba 2
Maranhão 2
Mato Grosso 1
Goiás 1
Espírito Santo 1
Pará 1
Santa Catarina 1
Piauí 1
Rio Grande do Norte 1
Sergipe 1
Rio Grande do Sul 1
Província da Cisplatina 1

Fonte: Porto (1989, p. 136)

As eleições, que vão da proclamação da Independência até 
os anos de 1932, eram controladas pelas Mesas Eleitorais, mui-
tas vezes influenciadas pelas forças políticas regionais. Segundo 
Carvalho (2007, p. 33):

As eleições eram frequentemente tumultuadas e violentas. 
Às vezes, eram espetáculos tragicômicos. O governo tentava 
sempre reformar a legislação para evitar a violência e a fraude, 
mas sem muito êxito. No período inicial, a formação das me-

sas eleitorais dependia da aclamação popular. Aparentemente, 
um procedimento democrático. Mas a consequência era que a 
votação primária acabava por ser decidida literalmente no gri-
to. Quem gritava mais formava as mesas, e as mesas faziam as 
eleições de acordo com os interesses de uma facção. Segundo 
um observador da época, Francisco Belisário Soares de Sousa, 
a turbulência, o alarido, a violência, a pancadaria decidiam o 
conflito. Imagine-se que tudo isso acontecia dentro das Igre-
jas! Por precaução, as imagens eram retiradas para não servi-
rem de projéteis.

Eleições municipais ganham nova legislação 
– Lei de 1º de outubro de 1828

Pela primeira vez se extraem listas de eleitores

Esta lei substituiu as antigas Ordenações do Reino, estabe-
lecendo o número de camaristas que, nas cidades, eram nove, 
sendo que nas vilas sete, além contarem com um secretário. 
A eleição seria realizada a cada quatro anos, e não mais três, 
como rezavam as Ordenações, tornando necessário o prévio 
alistamento eleitoral. Depois disso, 15 dias antes das eleições 
os párocos fixavam as listas de todos os eleitores e não eleitores 
das paróquias, nas portas das igrejas. O alistamento era com-
pulsório, ex officio, oportunizando aos eleitores queixar-se do 
fato de ter seu nome excluído da lista dos aptos a votar.

Pela primeira vez foi instituída a eleição direta

Em 1828, teve início a primeira experiência de eleições ge-
rais para as Câmaras Municipais, realizadas apenas num único 
turno, ocasião em que eram eleitos os prefeitos e vereadores. 
Assim, podiam delas participar tanto analfabetos – que auto-
rizavam outra pessoa a assinar por eles – e também os alfa-
betizados. Essa foi a primeira manifestação de eleição direta 
no Brasil. O mais votado seria o prefeito, que também fazia as 
vezes de presidente da Câmara Municipal, sendo que os de-
mais eleitos eram considerados vereadores. O número destes 
oscilava de acordo com a quantidade dos fogos da vila e de 
seus habitantes.

O eleitor entregava à Mesa duas cédulas: na primeira cons-
tavam os nomes dos vereadores de sua predileção e, na outra, 
o nome de dois para concorrer aos cargos de juiz de Paz e seu 
suplente. Foi também permitido o envio do voto em carta fe-
chada, encaminhada ao presidente da Mesa, declarando o mo-
tivo do não comparecimento. Outra importante inovação foi a 
troca da nomenclatura “pluralidade absoluta” por “maioria dos 
votos”. Os vereadores eleitos não podiam, sem motivo justo, 
declinar do cargo e, aceitando-o, não podiam acumular cargo 
eletivo (FERREIRA, 2005).
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Eleições na Regência

Primeira Eleição para Regente – 1834

A Constituição de 1824 foi modificada a fim de atender ao 
fato concreto da abdicação do Imperador Pedro I (1831), fren-
te à menoridade do príncipe Pedro, futuro Pedro II, que aos 7 
anos se viu à frente do Império, não podendo pessoalmente 
ocupar o cargo. Assim, em 12 de agosto de 1834, a Lei n. 16 
modificou a Constituição, nos seguintes termos:

Art. 26 Se o Imperador não tiver parente algum que reúna as 
qualidades exigidas no art. 122 da Constituição, será o Império 
governado, durante a menoridade, por um regente eletivo e 
temporário, cujo cargo durará quatro anos, renovando-se para 
esse fim a eleição de quatro em quatro anos. 
Art. 27 Esta eleição será feita pelos eleitores da respectiva 
legislatura, os quais, reunidos nos seus colégios, votarão por 
escrutínio secreto em dois cidadãos brasileiros, dos quais um 
não será nascido na Província a que pertencem os colégios, e 
nenhum deles será cidadão naturalizado.
Apurados os votos, lavrar-se-ão três atas do mesmo teor, que 
contenham os nomes de todos os votados e o número exato de 
votos que cada um obtiver. Assinadas estas atas pelos leitores 
e seladas, serão enviadas uma à Câmara Municipal, a que per-
tence o colégio, outra ao Governo Geral, por intermédio do 
presidente da Província, e a terceira diretamente ao presidente 
do Senado. 
Art. 28 O presidente do Senado, tendo recebido as atas de 
todos os colégios, abri-las-á em Assembleia geral, reunidas 
ambas as câmaras, e fará contar os votos: o cidadão que obtiver 
a maioria destes será o regente. Se houver empate, por terem 
obtido o mesmo número de votos, dois ou mais cidadãos, en-
tre eles decidirá a sorte.
Art. 29 O Governo Geral marcará um mesmo dia para esta 
eleição em todas as Províncias do Império.

Considerando a impossibilidade do príncipe D. Pedro as-
sumir o trono do Brasil, em função de sua menoridade, foi re-
alizada, no dia 7 de abril de 1831, a eleição para Regente Uno, 
tendo saído vitorioso o Padre Diogo Antônio Feijó:

Candidato Votos

Diogo Antônio Feijó 2.826
Holanda Cavalcanti 2.251

Fonte: Porto (1989, p. 58)

Diogo Antônio Feijó

Iniciada a eleição no mês de abril, somente em outubro foi 
proclamado o resultado final. Feijó obteve grande votação no 
Sudeste e Sul, sendo que seu adversário se consagrou vitorioso 
no Norte e Nordeste. Ao ser eleito, Feijó elaborou um signifi-
cativo documento, intitulado Declaração de Feijó para aceitar a 
Regência, no qual declarava firme propósito de

[...] animar o partido que me elegeu e segurá-lo contra o par-
tido contrário; purgar as repartições de empregados ineptos 
e prevaricadores; obrigar a Assembleia Geral, já por meios 
conciliatórios, já com prorrogações indefinidas, a tratar dos 
negócios urgentes e de vital interesse à nação; e no caso da 
separação das Províncias do Norte, segurar as do Sul dispor os 
ânimos para aproveitarem esse momento para as reformas que 
as necessidades de então reclamarem. (PORTO, 1989, p. 51).

Ao deixar o cargo, em 1837, ponderou:

Os contrários, se eu aceitar a Regência, farão o seu ofício, con-
tinuarão a dizer mal de mim, como têm feito; se não aceitar, 
dirão o que já principiaram a dizer: que o medo das resistên-
cias, a consciência de minha nulidade, o conhecimento de que 
muitos dos moderados não me querem para o emprego, o de-
sejo da ditadura de que fosse rogado, é que me pôs na necessi-
dade de rejeitar a regência. (PORTO, 1989, p. 51).

Segunda eleição para Regente Uno 
– eleição de Araújo Lima – 1838

Com a renúncia de Feijó, aos 19 de setembro de 1837, assu-
miu Araújo Lima. Sua eleição ocorreu em abril de 1838, tendo 
obtido 4.308 votos, sendo seu opositor Holanda Cavalcanti, 
que obteve 1.981 votos. O resultado final foi proclamado na 
Assembleia Geral de 6 de outubro, tendo sido mais votados:
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Candidato Votos

Pedro de Araújo Lima 4.308
A. de Holanda Cavalcanti 1.981
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 597
José da Costa Carvalho 581
F. de Lima e Silva 443
Arcebispo da Bahia 432
Diogo Antônio Feijó 414
Bernardo Pereira de Vasconcelos 298
Rafael Tobias de Aguiar 180
José Bonifácio de Andrada e Silva 164

Fonte: Porto (1989, p. 63)

Pedro de Araújo Lima

Eleições no Segundo Império

Imperador D. Pedro II

A Eleição do Cacete – 1840

As ilegalidades eleitorais tiveram sua forma mais completa 
nas eleições de 1840, conhecidas na história como a “Eleição do 
Cacete”, visto que primou pela violência explícita ou implícita, 
com roubos de urnas, mudança de resultados, enfim, uma série 
de atos ilegais que se perpetuarão durante o Segundo Império 
e Primeira República.

Significativas foram as palavras de Edvaldo Ramos e Souza 
(FERREIRA, 2005, p. 123), em importante obra histórica sobre 
a Justiça Eleitoral brasileira, ao citar um relatório remetido ao 
Imperador:

O Brasil inteiro, Senhor, se levantará para atestar que, em 
1840 não houve eleições regulares. Roubaram-se as urnas, 
substituem-se nelas as listas verdadeiras ou, pelo menos, pu-
blicamente recebidas por outras falsas, quando o resultado 
que apresentam não está a tudo ao sabor dos interessados. Em 
alguns lugares é o número de eleitores aparentemente aumen-
tado por uma maneira incrível e espantosa. Colégios houve 
que, não podendo sequer dar cem eleitores, apresentaram, 
todavia, mais de mil. Não há quase parte alguma do Império, 
Senhor, onde alguns desses atentados contra a liberdade de 
voto não fossem perpetrados nas eleições da atual Câmara de 
Deputados.

Decreto n. 157, de 4 de maio de 1842 
– primeira regulamentação nacional

Até 1842, o alistamento eleitoral era praticamente dispen-
sado, uma vez que a lista dos votantes e eleitores era afixada nas 
portas das igrejas, não havendo, portanto, inscrição oficial, mas 
cálculo pelo número de habitantes das vilas e cidades. Foi com 
o Decreto de 4 de maio de 1842, que o alistamento eleitoral foi 
regulamentado:

Art. 1º Em cada Paróquia formar-se-á uma Junta composta 
do juiz de Paz do distrito em que estiver a Matriz, como pre-
sidente; do Pároco, ou quem suas vezes fizer; e de um Fiscal, 
que será o Subdelegado, que residir na Paróquia, ou o imedia-
to suplente deste no seu impedimento. Não havendo ou não 
residindo na Paróquia Subdelegado, o juiz de Paz e o Pároco 
nomearão o Fiscal dentre os primeiros seis suplentes do juiz de 
Paz. Esta Junta formará duas listas contendo uma os cidadãos 
ativos, que podem votar nas Eleições primárias e ser votados 
para Eleitores da Província; e outra, os fogos da Paróquia.
[...] Art. 4º A lista dos cidadãos ativos será formada por 
quarteirões, e por ordem alfabética, devendo conter tantos ca-
pítulos quantos forem os quarteirões da Paróquia; e os nomes 
dos cidadãos nela contidos serão numerados sucessivamente 
conforme a ordem natural, e sucessiva da numeração, de ma-
neira que o último número mostre a totalidade dos cidadãos 
ativos dela.
A lista dos fogos, pela mesma maneira, deve ser organizada 
por quarteirões, declarando-se em frente de cada fogo o nome 
da pessoa, ou chefe de família, que o habilite, sendo os fogos 



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-201236

igualmente numerados conforme a ordem natural, e sucessiva 
da numeração, de sorte que o último número dos fogos indi-
que a totalidade deles. (JOBIM; PORTO, v. 1, 1996, p. 91-92).

Para votar, os eleitores constantes das listas se apresenta-
vam e declinavam oralmente seus nomes, visto que até aquele 
momento não havia título de eleitor. Outra inovação dessa lei 
foi a proibição do voto por procuração, permitido até 1842.

A tradição de rezar-se missa antes do início do processo 
eleitoral foi mantida, assim como o voto aberto e não secreto, 
pois o eleitor entregava a cédula a um dos secretários da mesa, 
que a numerava, rubricava e colocava na urna.

Lei Eleitoral n. 387, de 19 de agosto de 1846

A Lei de 19 de agosto de 1846 nasceu de proposta discutida 
e elaborada pelo Poder Legislativo, pela Câmara dos Deputa-
dos, sob a propositura e elaboração de dois de seus insignes re-
presentantes, os deputados Odorico Mendes e Paulo Barbosa, 
datando sua versão final após meses de discussão parlamentar.

De abrangência ampla, essa legislação preconizava eleições 
em dois graus: os eleitores do primeiro grau elegiam os do 
segundo que, em seu nome, elegiam os senadores, deputados 
e membros das Assembleias Legislativas provinciais. Entre as 
eleições de primeiro para as de segundo grau transcorriam cer-
ca de 30 dias, sendo o resultado final proclamado 60 dias após 
o início da votação de primeiro grau.

Poderiam ser eleitores:

Artigo 17 Serão compreendidos na lista geral de votantes:
1º os Cidadãos Brasileiros que estiverem no gozo de seus Di-
reitos Políticos;
2º os Estrangeiros naturalizados, contanto que uns e outros 
tenham pelo menos um mês de residência na Paróquia antes 
do dia da formação da Junta; os que aí residirem menos tempo 
serão qualificados na Paróquia, em que dantes residiam. Os 
cidadãos que de novo chegarem à Paróquia, vindos de fora do 
Império, ou de outra Província, qualquer que seja o tempo que 
tenham de residência na época da formação da Junta, serão 
incluídos na lista se mostrarem ânimo de aí permanecerem.
Artigo 18 Não serão incluídos na lista geral (Artigo 92 da 
Constituição):
1º Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem 
os casados, e os Oficiais Militares, que forem maiores de 21 
anos; os Bacharéis formados e os Clérigos de Ordens Sacras.
2º Os filhos famílias que estiverem em companhia dos pais, 
salvo se servirem Ofícios Públicos.
3º Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guar-
da-livros e primeiros Caixeiros das casas de comércio; os cria-

dos da Casa Imperial, que não forem de galão branco; e os 
Administradores das Fazendas rurais e Fábricas.
4º Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade 
claustral.
5º Os que tiverem uma renda líquida anual, avaliada em pra-
ta, a quantia de 100$000 por bens de raiz, indústria, comércio 
e Emprego.
6º As praças de pret do Exército e Armada e da Força Poli-
cial paga, e os Marinheiros dos Navios de Guerra. (FERREIRA, 
2005, p. 98).

Tal como nas eleições anteriores, o processo se iniciava com 
uma missa sob a invocação do Espírito Santo e, após o resulta-
do final proclamado, realizava-se o Te Deum.

Essa legislação regulamentou não só as eleições para se-
nadores, deputados e membros das Assembleias Provinciais, 
também as eleições para juízes de paz e membros das Câmaras 
Municipais (FERREIRA, 2005). Mesmo tendo oferecido uma 
contribuição expressiva, a Lei de 19 de agosto de 1846, quando 
em execução, mostrou-se imperfeita, visto que seus detalhes e 
exigências não correspondiam à realidade brasileira. Na avalia-
ção do ministro do Império, Marcelino Brito:

Tantas foram as dúvidas ocorridas na execução da Lei Elei-
toral de 19 de agosto de 1846 e tal a gravidade de algumas, e 
tão transcendente é o objeto em si mesmo, que eu não posso 
furtar-me ao dever de solicitar do vosso patriotismo a pronta 
revisão desta lei. (FERREIRA, 2005, p. 149).

O Sistema de Círculos – 1855

É como ficou conhecido o Decreto n. 842, de 19 de setem-
bro de 1855 que, apesar de bastante conciso, modificou subs-
tancialmente a Lei n. 387, de 19 de agosto de 1846, especial-
mente no que concerne à eleição para deputados, introduzindo 
a divisão das Províncias em Distritos Eleitorais:

Art. 1º
§ 1º Os membros das Juntas de Qualificação e os das Mesas 
das Assembleias Paroquiais, que tem de ser tirados dentre os 
Eleitores e Suplentes, conforme a disposição do Artigo 8º e se-
guinte da dita Lei, serão eleitos dois pelos referidos Eleitores, e 
na sua falta pelas pessoas designadas do Artigo 10, e dois pelos 
Suplentes, e na sua falta pelas pessoas designadas no Artigo 12, 
podendo os votos recair em qualquer Cidadão da Paróquia 
que tenham as qualidades para Eleitor.
[...]
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§ 3º As Províncias do Império serão divididas em tantos Dis-
tritos Eleitorais quantos forem os seus Deputados à Assem-
bleia Geral.
§ 4º A primeira divisão será feita pelo governo, ouvidos os 
presidentes das Províncias, e só por Lei poderá ser alterada. Na 
divisão, guardará o governo as seguintes bases:
1ª As freguesias, de que compuserem cada Distrito Eleitoral, 
serão unidas entre si, sem interrupção.
2ª Os diferentes Distritos Eleitorais de cada Província serão 
designados por números ordinais e iguais quanto for possível, 
em população de pessoas livres. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 1, 
p. 115).

Os deputados provinciais seriam proporcionais aos depu-
tados gerais de cada Província, ou seja, um deputado provin-
cial por distrito, o que já era usual na França desde a Lei de 22 
de dezembro de 1789. A escolha de um deputado por distrito 
foi objeto de críticas, uma vez que os partidos políticos se vi-
ram enfraquecidos, como avaliou Francisco Otaviano:

Os círculos trouxeram logo esta consequência: enfraqueceram 
os partidos, dividindo-os em grupos, em conventículos de 
meia dúzia de indivíduos, sem nexo, sem ligação, sem interes-
ses comuns e traços de união. Toda a nossa esfera política, até 
então elevada, apesar da nossa relativa pequenez como nação, 
sentiu-se rebaixada. (FERREIRA, 2005, p. 158).

Essa crítica era dirigida, especialmente, à escolha dos depu-
tados provinciais, uma vez que “seu número total a eleger seria 
dividido pelo número de distritos; o quociente era o núme-
ro de membros a serem eleitos em cada distrito.” (FERREIRA, 
2005, p. 159).

Crítica à eleição indireta e os primeiros 
movimentos pelas eleições diretas

O sistema de eleições em dois graus alijava muitos eleitores 
do processo. Na sua base estavam excluídos os escravos, que 
até o último quartel do século XIX ainda constituía expressiva 
parcela da população. De outro, igualmente eram alijados do 
processo eleitoral os homens livres pobres, que não podiam ser 
eleitores e tampouco eleitos. Assim, os dois níveis de votação, 
separados entre si por mais de um mês, propiciava pressões, 
num primeiro momento, sobre os votantes e, em seguida, so-
bre os eleitores. Antônio Herculano de Souza Bandeira, reci-
fense que governou a Província de Mato Grosso, na apresenta-
ção de sua obra que versou sobre a vida política nacional, assim 
considerou:

Ou o Brasil, tão novo ainda, tem tocado já ao último grau da 
corrupção à vista da rapidez com que se têm sucedido tan-
tas reformas improfícuas, ou o sistema de eleições que temos 
até hoje seguido, é realmente absurdo, inconveniente e inexe-
quível. Mas, não; não é na desmoralização do povo brasileiro 
que convém procurar a justificação dessa multiplicidade de 
tentativas; o absurdo sistema de eleições indiretas é que está 
concorrendo poderosamente para a corrupção deste povo e o 
que o tem por tantas vezes arrastado aos horrores da anarquia. 
(FERREIRA, 2005, p. 161).

As vozes a favor das eleições diretas foram cada vez mais re-
correntes nos discursos parlamentares, com ênfase na questão 
de que a grande maioria da população não tinha qualquer par-
ticipação efetiva no processo eleitoral, ou, quando isso ocorria, 
apenas na sua primeira etapa. Essa concepção foi defendida 
pelo brilhante Tavares Bastos, que via na restrição da renda a 
base da exclusão:

Renda líquida, deduzidos gastos de produção! Mas quem a 
tem realmente neste país senão mui poucos dos mais altos 
funcionários, alguns dos maiores capitalistas, os negociantes 
de grosso trato, os banqueiros, os advogados notáveis, os gran-
des proprietários, alguns milhares de cidadãos ao todo?
[...] Finalmente, não é do censo alto, de eleitores capitalistas 
e proprietários, que depende a nossa salvação. A França dos 
Bourbons e de Luiz Felipe nos sirva de ensino. Os ricos... por 
que não confessá-lo? Os ricos por si só não representam no 
Brasil nem a inteligência, nem a ilustração, nem o patriotismo, 
nem até a independência. 
A prova é que os proprietários e capitalistas fazem timbre nes-
te país da indiferença em matéria política, que é o seu belo ide-
al, quando não são as criaturas mais submissas e mais depen-
dentes do poder que dá cargos de polícia, patentes da Guarda 
Nacional, fitas e honras com que se apresentam estultas vai-
dades ou perversas ambições de mando, contratos e empresas 
com que se dobram e tresdobram fortunas. Aqui, como em 
qualquer parte do mundo, não se poderá cometer erro mais 
funesto do que entregar a sociedade ao domínio exclusivo e ti-
rânico de uma só classe, a plutocracia, a menos nobre e a mais 
corruptível. (FERREIRA, 2005, p. 180-181).

Na segunda metade do século XIX, outra crítica contun-
dente foi direcionada à identificação do eleitor por ocasião da 
votação. Belisário Soares de Souza, ao contestar a exclusão de 
alguns eleitores qualificados pela mesa receptora dos votos, as-
sim exemplificou:

Pedro está qualificado; mas é realmente o Pedro qualificado o 
indivíduo desconhecido que ali está presente com a cédula na 
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mão? Os mesários o desconhecem, bem como a maior parte 
dos circunstantes. Entretanto, o cabalista que lhe deu a cédula 
declara que é o próprio; os mesários seus partidários esposam-
-lhe a causa, e pela mesma razão os outros esposam o contrá-
rio. É! Não é! Grita-se de todos os lados. Interroga-se o cidadão. 
Justamente os “invisíveis”, os “fósforos”, na gíria cabalista, são 
os mais ladinos em responderem, segundo os dados constantes 
da qualificação: tem 30 anos, é casado, carpinteiro etc.
A maioria da mesa decide: está acabado; não há nem pode ha-
ver recurso. Outras vezes, Pedro é conhecido, é o verdadeiro 
Pedro da qualificação. Negam-lhe, porém, a identidade. Pedro 
atrapalha-se, intimida-se com aquela vozeria; o seu voto é re-
jeitado. (FERREIRA, 2005, p. 181).

Essa situação constrangedora se reproduzia no momento 
da eleição de segundo grau, constituindo os eleitos meros jo-
guetes dos interesses do grupo que o elegeu, é o que recrimi-
nava Belisário:

[...] O eleitor (2º grau), entidade transitória, dependente da 
massa ignorante que o elege com o auxílio das autoridades, 
do dinheiro, da fraude, da ameaça, da intimidação, da vio-
lência, não tem força própria para resistir a qualquer dos ele-
mentos a que deve seu poder passageiro, cuja instabilidade 
é ele o primeiro a reconhecer. O deputado, vendo-se entre o 
eleitorado (2º grau) dependente do governo para manter-se 
no posto, e o governo [...], vive sujeito a ambos sem poder 
satisfazer a nenhum. (FERREIRA, 2005, p. 182).

Decreto n. 2.675 – um aprimoramento 
do processo eleitoral: 
precursor do título de eleitor

O Decreto n. 2.675, de 20 de outubro de 1875, tal como as 
regulamentações antecedentes, visou aprimorar a legislação de 
1846. Discutida e elaborada pela Assembleia Geral, teve como 
principal objetivo aperfeiçoar o sistema eleitoral no que con-
cerne à qualificação e identificação dos eleitores quanto à sua 
identidade pessoal e renda. Quanto ao primeiro aspecto, rezava 
em seu Artigo 1º:

§ 4º As listas gerais, que as Juntas Paroquiais devem orga-
nizar, conterão, além dos nomes dos cidadãos qualificados, a 
idade, o Estado, a profissão, a declaração de saber ou não ler e 
escrever, a filiação, o domicílio e a renda conhecida, provada 
ou presumida; devendo as Juntas, no último caso, declarar os 
motivos de sua presunção e as fontes de informação a que tive-
rem recorrido. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 1, p. 127).

Por outro lado, foram determinadas as doze categorias que 
nela poderiam alistar-se ex officio, a saber: os oficiais do Exér-
cito, da Armada, dos corpos policiais, da guarda nacional e da 
extinta 2ª linha; os cidadãos que pagarem anualmente 6$000 
ou mais de imposições e taxas gerais; os que pagarem o im-
posto pessoal estabelecido pela Lei n. 1.507, de 26 de setembro 
de 1867; os cidadãos, que a título de subsídio, soldo, venci-
mento ou pensão, receberem dos cofres gerais, provinciais ou 
municipais 200$000 ou mais por ano; os advogados e solici-
tadores, os médicos, cirurgiões e farmacêuticos, os que forem 
formados em faculdades, academias, escolas e institutos de 
ensino público secundário, superior ou especial do Império; 
os que exercerem o magistério particular como diretores, pro-
fessores de colégios ou escolas frequentadas por dez ou mais 
alunos; os clérigos seculares das ordens sacras; os titulares do 
Império e os oficiais e fidalgos da Casa Imperial e os criados 
desta que não forem de galão branco; os negociantes matricu-
lados, os corretores e os agentes de leilão; os guarda-livros e 
primeiros caixeiros de casas comerciais que tiverem 200$000 
ou mais de ordenado, e cujos títulos estiverem registrados no 
registro do comércio; os proprietários e administradores de 
fazendas rurais, de fábricas e de oficinas; os capitães de na-
vios mercantes e pilotos que tiverem carta de exame (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 1, p. 126-127). Todas essas categorias profis-
sionais deveriam, obrigatoriamente, apresentar documentos 
que atestassem seu ofício. Da mesma forma, pela primeira vez, 
foi exigida a comprovação de renda, através de documento 
específico.

Os casos de reclamações e denúncias passaram a ser diri-
midas pela Justiça comum, nos casos das eleições para juízes 
de Paz e vereadores:

O juiz de Direito é o funcionário competente para conhecer 
da validade ou nulidade da eleição de juízes de paz e verea-
dores das câmaras municipais, mas não poderá fazê-lo senão 
por via da reclamação, que deverá ser apresentada dentro do 
prazo de 30 dias, contados do dia da apuração. (FERREIRA, 
2005, p. 199).

Pela primeira vez no Brasil, os eleitores qualificados recebe-
ram um documento que os atestava enquanto tal, isso é o que 
rezou o Artigo 1º:

§ 19º Satisfeitas todas as formalidades prescritas nos pará-
grafos antecedentes e lançadas pelas Juntas Municipais as listas 
gerais em livro especial, que ficará no arquivo da Câmara do 
município, está ultimada e encerrada a qualificação; e a todos 
os cidadãos irrevogavelmente inscritos na lista se passarão tí-
tulos de qualificação, que deverão ser impressos e extraídos de 
livros de talão. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 1, p. 130).
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A Lei do Terço – Decreto n. 6.097, 
de 12 de janeiro de 1876

A Lei do Terço foi uma alteração positiva à Lei dos Cír-
culos no que tange aos candidatos dos partidos minoritários. 
Por esse modelo, cada eleitor deveria votar no número de 
candidatos que perfizesse dois terços daqueles a serem eleitos. 
Assim, os eleitores de 2º grau organizariam suas chapas com 
seis nomes, que correspondiam a dois terços de nove, ou seja, 
24 nomes dos 36 a serem eleitos. O partido vencedor deveria 
preencher dois terços dos cargos eletivos, sendo que o terço 
faltante seria preenchido pela minoria, correspondendo àque-
les partidos que tivessem obtido menor número de votos. Para 
que isso acontecesse, o eleitor deveria, obrigatoriamente, votar 
os dois terços com nomes de candidatos de uma única cha-
pa. Em geral, os partidos, para constituir chapas, coligavam-se, 
visando vencer majoritariamente. A coligação que vencesse, 
obtendo dois terços, elegeriam políticos de partidos diferentes, 
devido à coligação.

Pondera Ferreira que:

A Lei do Terço não era um processo proporcional. Simples-
mente dividia os cargos eletivos a preencher em dois terços 
para a maioria e um terço para a minoria. [...] Assim, maioria 
era um conceito que se relacionava mais com uma vitória elei-
toral do que propriamente com uma organização de governo. 
(FERREIRA, 2005, p. 210).

O primeiro Título de Eleitor

Foi na Lei do Terço que ficou estabelecido o primeiro título 
de eleitor, cujo modelo deveria ser enviado às Câmaras Muni-
cipais que se incumbiriam de reproduzi-lo de acordo com o 
número de eleitores. Era ele assinado pelo presidente da Câ-
mara Municipal e também rubricado pelo presidente da Junta 
de Qualificação, devendo, obrigatoriamente, ser assinado pelo 
eleitor ou, no caso do mesmo ser analfabeto, por alguém, a 
seu rogo.

Ferreira, em suas pesquisas, ponderou que o primeiro títu-
lo de eleitor foi recebido com aplauso e transcreveu as palavras 
pronunciadas pelo liberal Tito Franco de Almeida, em 1875:

Não é preciso encarecer a posse dos títulos de qualificação; 
sua grande importância ressalta de ser o reconhecimento do 
direito de votar, direito que se torna incontestável, indisputá-
vel. Por conseguinte, devem os partidos interessados prestar a 
maior atenção e cuidado em que todos os seus correligionários 
recebam seus títulos, evitando que por descuido, negligência, 

esquecimento, deixem de ir pessoalmente recebê-los do juiz 
de Paz, acompanhando os que não souberem escrever para 
por eles assinarem os títulos e passarem o respectivo recibo. 
(FERREIRA, 2005, p. 216).

O primeiro título de eleitor discriminava a identificação da 
localidade e a identificação do eleitor.

Mesmo frente aos diversos avanços no campo eleitoral, a 
legislação do Império, até aqui, não conseguira instituir as elei-
ções diretas. Nas décadas de 1870 e 1880, o Imperador Pedro 
II deliberou que a reforma eleitoral seria da competência dos 
liberais, incumbindo o visconde de Sinimbu de organizá-la. 
Porém, com a queda do Ministério sob seu comando, o Im-
perador escolheu outro liberal, o baiano José Antônio Saraiva 
que, na avaliação de Afonso Celso Filho, 

[...] possuía predicados especiais, exercia magnetismo pesso-
al pouco vulgar. Bom senso, faro agudo das ocasiões, arte em 
aproveitá-las, ideias claras e práticas, confiança em si, conheci-
mento do meio em que vivia, prudência, altivez, decisão, jeito 
sob aparências rudes, manha disfarçada em explosões de bru-
tal franqueza, conferiam-lhe inquestionável superioridade.” 
(FERREIRA, 2005, p. 222).

José Sarney, em discurso pronunciado na Sessão Comemo-
rativa dos 60 anos do TSE, ponderou:

As duas leis dos Círculos e a Lei dos Terços, embora preocu-
padas com o direito das minorias, não alteraram o fundo do 
sistema. Só em 1881, a Lei Saraiva criou a eleição direta. Inutil-
mente. A República chegou e a desconfiança continuou. E cito 
Walter Costa Porto que, ao lado do ministro Nelson Jobim, 
chama a atenção para o fato de que, nas primeiras eleições pre-
sidenciais, só votaram cerca de 2% da população.
Assis Brasil dizia que “ninguém tem certeza de ser alistado elei-
tor; ninguém tem certeza de votar, se porventura for alistado; 
ninguém tem certeza de que lhe contem o voto, se porventura 
votou; ninguém tem certeza de que esse voto, mesmo depois 
de contado, seja respeitado [...]. (BRASIL, 2005, p. 64).

Ao assumir o Ministério, no dia 22 de abril de 1880, perante 
a Câmara dos Deputados, a mesma lhe apresentou uma moção 
de confiança, nos seguintes termos:

A Câmara dos Deputados, depositando inteira confiança no 
ministério, se esmerará em auxiliá-lo com o seu concurso, a 
fim de que a reforma eleitoral garanta ao país os melhoramen-
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tos indispensáveis de nossa legislação nesta matéria e se atenda 
convenientemente ao estado financeiro do país. (FERREIRA, 
2005, p. 222).

Saraiva convidou o então deputado Ruy Barbosa, à época 
com 31 anos, para organizar a nova Lei Eleitoral, tendo por 
base um esquema pré-estabelecido por ele. Concluída a re-
dação, o ministro do Império, Barão Homem de Mello, foi 
incumbido de levá-la até a Câmara dos Deputados, na sessão 
de 29 de abril de 1880. Após meses de debates, foi o proje-
to aprovado pela mesma Câmara e também pelo Senado, aos 
9 de janeiro de 1881, encaminhado ao Imperador e entregue 
pelo deputado Martinho Campos que, na ocasião, assim se 
pronunciou:

Senhor! A obra que a Assembleia Geral realizou sem preocu-
pação partidária, com incontestável abnegação e patriotismo, 
constituirá a época mais notável da nossa história constitu-
cional, pela máxima importância dos princípios consagrados 
nesta reforma e, assegura à nação a verdade, prática da nossa 
forma de governo, e a Vossa Majestade Imperial a glória de 
marchar à frente de uma pátria livre na carreira do progresso e 
da civilização. (FERREIRA, 2005, p. 224).

A Lei Saraiva – Decreto n. 3.029, 
de 9 de janeiro de 1881: primeira 
eleição totalmente direta

A Lei Saraiva foi a mais importante legislação no que diz 
respeito à reforma eleitoral, visto ter instituído eleições diretas 
em todos os níveis, 60 anos após a primeira eleição nacional 
(1821-1881). Em seu Art. 1º já anunciava:

As nomeações dos senadores e deputados para a Assembleia 
Geral, membros das Assembleias legislativas provinciais e 
quaisquer autoridades eletivas serão feitas por eleições diretas, 
nas quais tomarão parte todos os cidadãos alistados eleitores, de 
conformidade com esta lei. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 1, p. 213).

Por ela, todos os cidadãos brasileiros livres poderiam votar, 
inclusive os analfabetos, vedado aos futuros, e qualificando os 
eleitores pela renda fixada por legislação anterior: “A Lei Sarai-
va ou Lei do Censo dizia, em seu art. 2º: ‘É eleitor todo cida-
dão brasileiro [...] que tiver renda líquida anual não inferior a 
200$000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego’”. 
(FERREIRA, 2005, p. 244).

Rio de Janeiro - séc. XIX. Vista da região da Glória e, do outro lado da baia, das fortalezas da Lage, na ilha da Lage e de Santa Cruz, localizada em Niterói, num 
postal editado por volta de 1915. In: GERODETTI, João Emílio; CORNEJO; Carlos. Lembranças do Brasil: as capitais brasileiras nos cartões postais e álbuns de lembranças. São Paulo: Solaris Edições Culturais, 2004. p. 25
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Foi a partir de 1881 que o alistamento eleitoral deixou de 
ser de competência das Juntas Paroquiais, passando a ser de res-
ponsabilidade do juiz de Direito, personalidade ligada ao Poder 
Judiciário e precursor da presença desse poder no interior do 
processo eleitoral. Por outro lado, exigia-se que os eleitores 
fossem alfabetizados e que tivessem renda comprovada. Essa 
exigência fez diminuir substancialmente o número de eleitores.

Em 1886, esse preceito novo conflitou com a Constituição 
que, em seu artigo 92, prescrevia que seriam “[...] excluídos de 
votar nas Assembleias paroquiais: os criados de servir, em cuja 
classe não entram os guarda-livros e primeiros-caixeiros das 
casas de comércio [...]” (FERREIRA, 2005, p. 244). Por outro 
lado, a exclusão do voto do analfabeto, dali para frente, fez di-
minuir substancialmente o número de eleitores. José Murilo de 
Carvalho (2007, p. 39), elucida que:

As consequências logo se refletiram nas estatísticas eleitorais. 
Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, corresponden-
tes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições 
parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da 
população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. 
O dado chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência 
de todos os países europeus da época era na direção de ampliar 
os direitos políticos.

Assim, a incorporação dos analfabetos no rol dos não vo-
tantes demonstrou que, mesmo tendo renda, parte das elites 
não sabia ler ou escrever.

O voto ex officio, antes amplo, ficou restrito apenas aos 
juízes de Direito e municipais. Outro aspecto interessante 
dessa legislação foi o início da laicização dos pleitos eleitorais 
que, até então, eram precedidos da missa do Espírito Santo 
e sucedidos pelo Te Deum. O pensamento de fortalecimento 
do poder do Estado e sua separação da Igreja Católica já se 
anunciavam:

Art. 15
§ 2º São dispensadas as cerimônias religiosas e a leitura das 
leis e regulamentos que deviam preceder aos trabalhos eleito-
rais. (FERREIRA, 2005, p. 230).

Ponto importante dessa legislação foi a proibição de acei-
tação “[...] do governo geral ou provincial, comissões ou em-
pregos remunerados, exceto o de conselheiro de Estado, presi-
dente de Província, embaixador ou enviado extraordinário em 
missão especial [...]”. (FERREIRA, 2005, p. 239).

Outra significativa contribuição da Lei Saraiva foi definir 
o campo específico de atuação da Justiça Eleitoral, como bem 
expressou Carvalho de Mendonça (1881), à época:

À magistratura confiou a Lei n. 3.029 importantíssimas fun-
ções. Aos seus membros cabe compenetrar-se do espírito da 
lei, inspirar-se na pura Justiça e dar suas decisões de acordo 
com as suas consciências. Os juízes não se deixam cegar pela 
mal entendida política, que hoje infelizmente tudo invade 
como uma praga, arruinando os homens e as instituições. O 
papel do juiz é mais importante que o de agente ou cabo elei-
toral. (FERREIRA, 2005, p. 243).

A Lei Saraiva, aprovada pelos liberais, objetivou ampliar 
o direito de votar a todos os cidadãos livres que tivessem ren-
da igual ou acima de 200 mil réis, para a época não muito 
elevada, porém de difícil comprovação, uma vez que as rela-
ções de trabalho eram frágeis no que concerne ao registro dos 
pagamentos, muitas vezes não declarado pelo patrão. Porém, 
o que no fundo essa legislação preconizou foi inibir as pres-
sões e corrupções eleitorais, dificultando, com isso, as pressões 
dos chefes políticos que, nessa medida, teriam maior dificul-
dade de acesso aos eleitores, visto sua ampliação numérica. A 
questão, na visão de alguns políticos renomados, como Joa-
quim Nabuco, Saldanha Marinho e José Bonifácio, o Moço, 
não estava na pessoa do eleitor, mas, sim, do corruptor. Este 
último político, assim qualificou a avançada legislação: “[...] 
a lei era um erro de sintaxe política, pois criava uma oração 
política sem sujeito, um sistema representativo sem povo.” 
(CARVALHO, 2007, p. 39).

O que se esperava com a eleição direta, segundo Ruy Bar-
bosa (PORTO, 2002, p. 100):

[...] é que se excluísse o capanga, o cacetista, o biju, o xen-
xém, o bem-te-vi, o morte certa, o cá te-espero, o mendigo, o 
fósforo, o analfabeto, o escravo, todos esses produtos da larga 
miséria social, para abrir margem ao patriotismo, à ilustração, 
à independência, à fortuna, à experiência.

Retrato de Ruy Barbosa, c. 1900 
Óleo sobre tela 73 x 60 cm  |  Fundação Casa de Rui Barbosa  |  arquivo 40.56B 

In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 97
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As restrições impostas pela Lei Saraiva – comprovação de 
renda, ser alfabetizado, autoalistamento eleitoral – fizeram re-
duzir substancialmente o número de eleitores, se comparado 
a períodos anteriores. Segundo Jairo Nicolau (2004, p. 24): 
“Quando se compara o número de votantes do começo da dé-
cada (1873), observa-se um declínio acentuado (87%): o elei-
torado inscrito passou de 1,1 milhão para 142 mil eleitores.”

No final do Império, a Princesa Izabel assinou, aos 14 de 
outubro de 1887, uma legislação eleitoral que fazia retornar 
as regras traçadas pela Lei do Terço na escolha dos membros 
das Assembleias Legislativas Provinciais, é o que preconizava 
o artigo 1º:

A eleição dos membros das Assembleias legislativas provin-
ciais será feita votando cada eleitor em tantos nomes quan-
tos corresponderem aos dois terços do número dos membros 
das ditas Assembleias que cada distrito eleitoral deverá eleger. 
(FERREIRA, 2005, p. 249).

D. Pedro II

Eleições no Império: uma festa 
cívica que virou tradição

As eleições, enquanto um momento de festa, manifesta-
ram-se durante o Império, quando, segundo Rosas (2007):

[...] eram um acontecimento muito especial. Nesses dias sem-
pre solenes, marcados por muita liturgia cívica, o mais mo-
desto cidadão vestia sua melhor roupa, ou a menos surrada, 
e exibia até sapatos, peças do vestuário tão valorizadas entre 
aqueles que pouco tinham. Em contraste com essa maioria de 
gente nada refinada no trajar, destacava-se uma minoria sem-
pre vestida com pompa e circunstância. Vestimentas de gala de 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, roupas importadas – 
tudo do bom e do melhor compunha a indumentária de quem 
era mais que um cidadão qualquer e queria exibir em público 
essa sua privilegiada condição. 

Esse desfile de contrastes mostrava o que as eleições represen-
tavam: um momento de afirmação de hierarquias e distinções 
sociais. A estratificação ficava ainda mais visível nos direitos 
dos cidadãos brasileiros definidos na Constituição. Nem todos 
podiam votar ou candidatar-se a cargos eletivos: tudo depen-
dia da sua condição financeira. O sistema eleitoral do Império 
era bem diferente do atual. Até a reforma de 1881, o pleito era 
indireto. O eleitorado era dividido em dois grupos distintos: 
votantes e eleitores. Nas eleições primárias, ou de primeiro 
grau, cabia à maioria, os votantes, escolher nas urnas a mi-
noria, os eleitores. Nas eleições seguintes, as secundárias ou 
de segundo grau, delegava-se aos eleitores, e somente a eles, a 
responsabilidade de eleger deputados e senadores.

Sistema eleitoral na República
A República (1889) modificou o sistema eleitoral logo 

nos seus albores, através do Decreto n. 6, datado de 19 de no-
vembro de 1889, possivelmente por constatar que no final do 
Império, especialmente a partir de 1881, devido à questão da 
renda, o número de eleitores diminuiu. Seriam eleitores repu-
blicanos:

1º Consideram-se eleitores, para as câmaras gerais, provin-
ciais e municipais, todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos 
seus direitos civis e políticos, que souberem ler e escrever.
2º O Ministério do Interior, em tempo, expedirá as Instru-
ções e organizará os regulamentos para a qualificação eleitoral. 
(FERREIRA, 2005, p. 255).

A restrição para votar, nessa medida, incluía os analfabetos, 
afinal, a República considerava o universo da leitura e da escri-
ta requisito importante na elevação da sociedade, garantindo, 
nessa medida, sua maior qualificação, visto que a legislação era 
eminentemente escrita. Essa regulamentação eleitoral data de 
8 de fevereiro de 1890 e tomou o número 200-A. Em artigos 
específicos, discriminou os eleitores:

Art. 4º São eleitores, e têm votos em eleições:
 I – Todos os cidadãos brasileiros natos, no gozo de seus 

direitos civis e políticos, que souberem ler e escrever 
(Decreto n. 6 de novembro de 1889);

 II – Todos os cidadãos brasileiros declarados tais pela natu-
ralização;

 III – Todos os cidadãos brasileiros declarados tais pelo De-
creto da grande naturalização.

Art. 5º São excluídos de votar:
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 I – Os menores de vinte e um anos, com exceção dos ca-
sados, dos oficiais militares, dos bacharéis formados e 
doutores, e dos clérigos de ordens sacras;

 II – Os filhos-famílias, não sendo como tais considerados os 
maiores de vinte e um anos, ainda que em companhia 
do pai;

 III – As praças de pré do Exército, da Armada e dos corpos 
policiais, com exceção das reformadas. (FERREIRA, 
2005, p. 365).

Para comprovar a qualificação dos eleitores, seriam for-
madas comissões distritais, compostas pelo juiz de Paz, pelo 
subdelegado da Paróquia (município) e por um cidadão elei-
tor residente no distrito, sendo ele nomeado pela Câmara. O 
eleitor deveria provar sua qualificação perante essa comissão 
que, ao final dos trabalhos, faria publicar a lista dos eleitores. 
Uma segunda comissão revisaria este rol, podendo dele elimi-
nar aqueles considerados suspeitos.

Eleição dos Constituintes de 1890/91 
– Regulamento Alvim

Constituinte de 1891

No dia 23 de junho de 1890, o Governo Provisório, através 
do Decreto n. 511, convocou eleições para deputados consti-
tuintes. O então ministro do Império, José Cesário de Faria Al-
vim, que substituiu Aristides Lobo, elaborou e fez aprovar um 
Regulamento Eleitoral para disciplinar a eleição dos constituin-
tes. Por este instrumento legal, eram considerados eleitores:

Capítulo I – Dos Cidadãos Elegíveis
Art. 1º São condições de elegibilidade para o Congresso Na-
cional:
1º Estar de posse dos direitos de eleitor;
2º Para a Câmara, ter mais de sete anos de cidadão brasileiro;
3º Para o Senado, ser maior de 35 anos e ter mais de nove de 
cidadão brasileiro. [...].

Capítulo II – Das Eleições
I – Da eleição em geral

Art. 5º A nomeação dos deputados e senadores será feita por 
Estados e por eleição popular direta, na qual votarão todos os 
cidadãos qualificados eleitores de conformidade com os decre-
tos 200-A, de 8 de fevereiro, 277-D e 277-E, de 22 de março, 
de 1890 [...]
Art. 6º No dia 15 de setembro de 1890 se procederá em toda 
a República à eleição geral de deputados e senadores.
§ 1º Cada Estado dará o número de deputados seguintes:

Estado do Amazonas 2
Estado do Pará 7
Estado do Maranhão 7
Estado do Piauí 4
Estado do Ceará 10
Estado do Rio Grande do Norte 4
Estado da Paraíba 5
Estado de Pernambuco 17
Estado de Alagoas 6
Estado de Sergipe 4
Estado da Bahia 22
Estado do Espírito Santo 2
Estado do Rio de Janeiro 17
Estado de São Paulo 22
Estado do Paraná 4
Estado de Santa Catarina 4
Estado do Rio Grande do Sul 16
Estado de Minas Gerais 37
Estado de Goiás 3
Estado de Mato Grosso 2
Distrito Federal 10
Total 205

§ 2º Cada Estado dará três senadores e igual número o Dis-
trito Federal. (DECRETO n. 511 apud JOBIM; PORTO, 1996, 
v. 1, p. 379).
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Essa Constituinte, a primeira da República, centrou sua 
temática na crítica ao antigo sistema eleitoral do Império. Na 
avaliação de Gomes (apud FAORO, 1981, p. 57):

[...] a Constituinte de 1891 é o paradigma em questão, já que 
juridicamente assinala e consubstancia o corte com as tradi-
ções centralistas do Império, concretizando as razões históri-
cas que levaram os republicanos a adotar os princípios liberais 
e federalistas que definiram a vida política do país a partir de 
então.

Preconizando uma República Federativa, especificamente 
em relação ao sistema eleitoral, dispôs que o sufrágio seria uni-
versal e poderiam votar os maiores de 21 anos que se alistas-
sem, porém o voto não era obrigatório.

A Constituição de 1891 e a Questão Eleitoral

De acordo com a Constituição de 1891, seriam eleitores os 
cidadãos maiores de 21 anos que se alistassem, sendo excluí-
dos do processo eleitoral os mendigos, os analfabetos, as praças 
de pré, com exceção dos alunos das escolas militares de ensino 
superior, os religiosos de ordens monásticas, companhias, con-
gregações ou comunidades de qualquer denominação sujeitas 
a voto de obediência, regra ou estatuto, que importe a renúncia 
da liberdade individual, assim como os cidadãos não alistáveis. 
(FERREIRA, 2005, p. 277).

Para serem eleitos para os diversos cargos, os candidatos 
deveriam:

Para o Congresso Nacional:
1) Estar de posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistá-

vel como eleitor;
2) Para a Câmara: ter mais de quatro anos de cidadania brasi-

leira;
3) Para o Senado: ter mais de seis anos de cidadania brasileira;
4) Para Deputados Estaduais: 4 no mínimo por Estado da Fe-

deração;
5) Para Senador: ter mais de 35 anos e sendo eleitos três por 

Estado e um pelo Distrito Federal;
6) Para presidente: ser brasileiro nato e estar no gozo dos di-

reitos políticos; ter mais de 35 anos. (Constituição de 1891)

Esta legislação, assim como a Lei Eleitoral n. 35, de 26 de 
janeiro de 1892 regulamentou apenas as eleições para os cargos 
de deputado e senador, uma vez que pela Constituição de 1891 
cabia aos Estados e municípios normalizar as eleições respec-
tivas.

A primeira eleição nacional para presidente e vice-presi-
dente da República transcorreu no dia 25 de fevereiro de 1891, 
tendo sido este o resultado do pleito:

Presidente da República

Candidato Votos

Deodoro da Fonseca 129
Prudente de Moraes   97
Floriano Peixoto     3
Joaquim Saldanha Marinho     2
José Higino Duarte Pereira     1
Votos em branco     2

Fonte: Porto (1989, p. 148)

Marechal Deodoro da Fonseca

Vice-presidente da República

Candidato Votos

Floriano Peixoto 153
Eduardo Waldenkolk   57
Prudente de Moraes   12
Coronel Piragibe     5
Almeida Barreto     4
Custódio José de Melo     1

Fonte: Porto (1989, p. 148)

Floriano Peixoto
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A posse do presidente e do vice-presidente ocorreu aos 26 
de fevereiro de 1891, tendo sido o primeiro recepcionado fria-
mente, visto que egresso de forças políticas opositoras, porém 
o segundo foi muito aplaudido. Segundo relato de Sertório de 
Castro, Deodoro

[...] foi objeto de um acolhimento quase glacial. Alguns de seus 
partidários fizeram tentativa inútil para aplaudi-lo. A aparição 
do segundo, no fundo da sala repleta, desencadeou um coro 
de aclamações, reinando durante algum tempo no recinto, um 
entusiasmo verdadeiramente delirante. Deodoro assistia com 
a fisionomia carregada aquela consagração, que equivalia, para 
ele, a uma condenação pública. (PORTO, 1989, p. 148).

A oposição do Parlamento a Deodoro já prenunciava seu 
afastamento do governo brasileiro por impeachment, ou por 
moto próprio. Aconselhado pelo ministro do Império, Barão 
de Lucena, para fechar o Congresso, Deodoro decidiu por isso, 
acarretando inúmeras manifestações de descontentamento. Me-
diante situação desfavorável politicamente, Deodoro terminou 
renunciando no dia 23 de novembro do mesmo ano de 1891.

Pela Constituição, deveriam ser realizadas novas eleições, 
visto não ter transcorrido mais de dois anos mais um dia de 
mandato, porém os florianistas alegavam que nesse primeiro 
mandato, de caráter excepcional, “o presidente e o vice-presi-
dente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a Presidência e 
a Vice-Presidência da República durante o primeiro período 
presidencial.” (PORTO, 1989, p. 149). Por esse entendimento, 
somente ocorreriam novas eleições na vacância dos dois car-
gos. Assim, Floriano Peixoto assumiu a direção suprema da 
nação até o final do mandato, não se descuidando de desfazer 
o mal-estar político provocado pelo fechamento do Congresso 
Nacional.

Lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892

Essa Lei estabeleceu normas para as futuras eleições, ela-
borada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo vice-presi-
dente da República. Por ela,

Art. 1º São eleitores os cidadãos brasileiros maiores de 21 
anos, já qualificados e alistados conforme lei anterior ou que 
se alistarem na forma desta lei.
§ 1º São cidadãos brasileiros:

1º os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, 
não residindo este a serviço de sua nação;
2º os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe bra-
sileira, nascidos em país estrangeiro, se estabelecerem 
domicílio na república;

3º os filhos de pai brasileiro que estiver em outro país 
a serviço da República, embora nela não venham do-
miciliar-se;
4º os estrangeiros que, achando-se no Brasil a 15 de no-
vembro de 1889, não declararam, dentro de seis meses 
depois de ter entrado em vigor a Constituição, o ânimo 
de conservar a nacionalidade de origem;
5º os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Bra-
sil e forem casados com brasileira, ou tiverem filhos 
brasileiros, contanto que residam no Brasil, salvo se ma-
nifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade;
6º os estrangeiros por outro modo naturalizados.

[...]
§ 3º Não podem alistar-se eleitores:

1º os mendigos;
2º os analfabetos;
3º os praças de pret, excetuando os alunos das escolas 
militares de ensino superior;
4º os religiosos de ordens monásticas, companhias, 
congregações ou comunidades de qualquer denomina-
ção, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que 
importe a renúncia da liberdade individual. (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 1, p. 405-406).

Aos poucos se constituíam regras para as eleições repu-
blicanas que, mesmo tendo por base a legislação imperial, 
aperfeiçoou-a em diversos aspectos, a exemplo do alistamento 
que, segundo a Lei n. 35, seria composto por uma Comissão 
Municipal, integrada pela Câmara e Conselho, que tinha como 
uma de suas atribuições proceder à divisão das zonas eleitorais 
e suas respectivas seções. A convocação dos eleitores passou a 
ser feita pela imprensa (jornais), onde houvesse, ou afixadas 
listagens em lugares públicos, sendo que a Comissão se incum-
bia de elaborar uma ata final dos trabalhos, em livro próprio, a 
fim de facilitar cópias no caso de recurso. Cabia à comissão se

[...] reunir na sala de audiências do juiz Seccional trinta e 
cinco dias precisamente depois daquele em que se devem ter 
instalado as comissões municipais e trabalhará em dias conse-
cutivos das 10 horas da manhã às 4 da tarde, pelo tempo neces-
sário para decisão de todos os recursos interpostos. (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 1, p. 409).

Os títulos de eleitor, que deveriam conter a indicação do 
Estado, comarca, município e seção e os dados de identificação 
do eleitor (nome, idade, estado, filiação, profissão e número no 
alistamento), seriam rubricados pelo presidente da Comissão 
Municipal e encaminhados, com segurança, aos presidentes 
das Comissões Seccionais que se incumbiam de entregá-los 
aos eleitores ou aos seus procuradores. (JOBIM; PORTO, 1996, 
v. 1, p. 411).
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A apuração não era feita imediatamente após o pleito, mas, 
sim, 30 dias depois, devendo ser finalizada no prazo de 20 dias, 
sendo permitida a presença de fiscais de partido. Ao final dos 
trabalhos, a Junta redigia uma ata contendo a descrição de to-
das as suas atividades, com cópia para o ministro do Interior 
(no caso de eleição para presidente e vice-presidente da Repú-
blica, Câmara e Senado), ou para o presidente do Estado (no 
caso de eleição para o governo estadual e Assembleia Legislati-
va). (JOBIM; PORTO, 1996, v. 1, p. 411-412).

Decreto n. 153, de 3 de agosto de 1893

Para dar maior homogeneidade às eleições gerais, o gover-
no republicano promulgou o Decreto n. 153, de 3 de agosto de 
1893, aprovado pelo Congresso Nacional, dividindo os Estados 
brasileiros em Distritos Eleitorais, excetuando os Estados do 
Amazonas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, San-
ta Catarina e Mato Grosso.

Decreto n. 1.542, de 1º de setembro de 
1893 – senadores e deputados federais

Esse Decreto regulamentou as eleições para senadores e 
deputados inicialmente marcadas para o dia 30 de outubro e 
adiada duas vezes para o dia 30 de dezembro (Decreto n. 1.575, 
de 20 de outubro de 1893) e depois para o dia 1º de março de 
1894 (Decreto n. 1.608, de 15 de dezembro de 1893). Suas ins-
truções indicaram o número de deputados a serem eleitos por 
cada Unidade Federativa:

Unidade Federativa Deputados

Amazonas 4
Pará 7
Maranhão 7
Piauí 4
Ceará 10
Rio Grande do Norte 4
Estado da Paraíba 5
Pernambuco 17
Alagoas 6
Sergipe 4
Estado da Bahia 22
Espírito Santo 4
Rio de Janeiro 17
São Paulo 22
Paraná 4
Santa Catarina 4

continua...

Unidade Federativa Deputados

Rio Grande do Sul 16
Minas Gerais 37
Goiás 4
Mato Grosso 4
Distrito Federal 10
Total 212

Fonte: Jobim e Porto (1996, v. 1, p. 440-441)

Uma vez adiadas, passando do ano de 1893 para o de 1894, 
essas eleições, além de senadores e deputados, contemplariam 
também o presidente e vice-presidente da República (Decreto 
n. 1.668, de 7 de fevereiro de 1894).

As eleições presidenciais foram realizadas em 1º de março 
de 1894, sendo o resultado:

Presidente da República

Candidato Votos

Prudente de Moraes 276.583
Afonso A. Moreira Pena 38.291
José Cesário de F. Alvim 3.719
Ruy Barbosa 3.718
José Luiz de A. Couto 3.437
Lauro Sodré 1.983
Gaspar da Silveira Martins 1.234
Visconde de Ouro Preto 373

Fonte: Porto (1989, p. 149)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

Manoel Vitorino Pereira 249.638
José Luiz de A. Couto 31.819
José Pais de Carvalho 21.160
Gaspar da Silveira Martins 2.461

Fonte: Porto (1989, p. 150)

Prudente de Moraes
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Decreto n. 2.693, de 27 de novembro de 
1897 – eleições presidenciais de 1898

Nas eleições de 1898, foram instituídos formulários preen-
chidos pelas Juntas Apuradoras:

N. 1

Estado d _________________________________________

Município de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

Município de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

Município de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

............ Municípios ................. Seções ............ Eleitores

..................................... em......... de........................................... de 189....

N. 2

Estado d _________________________________________

Freguesia de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

Freguesia de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

Freguesia de.........

1ª seção 
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção
..................... Seção

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores

............... eleitores ............... eleitores

............ Freguesias ................. Seções .......... Eleitores

..................................... em......... de........................................... de 189....
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Concorreu às eleições presidenciais, transcorridas em 1º de 
março de 1898, o então ministro da Justiça do Governo Pro-
visório e naquele período presidente do Estado de São Pau-
lo, Campos Sales. Além do apoio político desse importante 
colégio eleitoral, foi também apoiado pelos Estados de Minas 
Gerais e Pernambuco, com expressivo número de eleitores. O 
resultado foi o seguinte:

Presidente da República

Candidato Votos

M. F. de Campos Sales 420.286
Lauro Sodré 38.929
Júlio P. de Castilhos 621
Dionísio E. C. Cerqueira 454
Gal. Quintino Bocaiúva 421
Luiz Viana 382

Fonte: Porto (1989, p. 151)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

F. de A. Rosa e Silva 412.074
Fernando Lobo L. Pereira 40.629
Luiz Viana 1.859
Quintino Bocaiúva 1.843

Fonte: Porto (1989, p. 151)

Campos Sales

Assim foram se configurando no cenário nacional as forças 
eleitorais, centradas nos Estados com maior número de eleito-
res: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio de Ja-
neiro (Distrito Federal). O governo Campos Sales primou pela 
regularização das finanças do país, desejando que seu sucessor 
levasse adiante a direção até então implementada. Assim, pon-
derou: “Confesso que não via em alguns nomes que vinham à 
tona, ao influxo das justas simpatias que o seu valor político e 
os seus grandes serviços à República despertavam uma sólida 
promessa no sentido dessa orientação.” (PORTO, 2002, p. 152). 
As articulações políticas indicavam o presidente do Estado de 

Minas Gerais, F. Silviano Brandão, para a vice-presidência, sen-
do que o apoio governamental para o presidente recaiu na pes-
soa de Rodrigues Alves. Vejamos o resultado da eleição de 1902:

Presidente da República

Candidato Votos

F. Rodrigues Alves 592.039
Quintino Bocaiúva 42.542
Ubaldino de A. Fontoura 5.371
Júlio P. de Castilhos 1.343
S. dos Santos Vieira 903
Prudente de Moraes Barros 332

Fonte: Porto (1989, p. 152)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

F. Silviano A. Brandão 563.734
Justo Leite Chermont 59.887
Cândido Barata Ribeiro 1.791
Júlio P. de Castilhos 884

Fonte: Porto (1989, p. 153)

Rodrigues Alves

Consagrado o pleito, o vice-presidente eleito veio a falecer 
em setembro de 1902, e em seu lugar foi indicado Afonso Mo-
reira Pena, que tomou posse no cargo aos 23 de junho de 1903.

Na eleição para presidente e vice-presidente da República, 
transcorrida em 1º de março de 1906, o resultado foi o seguinte:

Presidente da República

Candidato Votos

Afonso Moreira Pena 288.285
Lauro Sodré 4.865
Ruy Barbosa 207
M. F. de Campos Sales 95

Fonte: Porto (1989, p. 155)
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Vice-presidente da República

Candidato Votos

Nilo Peçanha 272.529
Alfredo Varela 618
Ruy Barbosa 211
F. de A. Rosa e Silva 207

Fonte: Porto (1989, p. 155)

Afonso Moreira Pena

Afonso Moreira Pena iniciou uma articulação para fazer 
sucessor o também mineiro David Campista, que não foi acei-
to pelos políticos de seu Estado. Segundo Porto (1989, p. 155), 
“No vazio da postulação oficial, foi lançado, em 12 de maio 
de 1909, o nome do ministro da Guerra, Marechal Hermes da 
Fonseca, oficializado, dez dias depois, por uma convenção na-
cional.” Esse fato gerou profundo descontentamento a Afonso 
Pena, que se sentiu desprestigiado. Após o falecimento deste, 
em 1909, Nilo Peçanha assumiu a Presidência, completando o 
mandato. 

O ingresso de um militar na chefia do governo brasileiro 
desencadeou protestos pelo país, em sucessivas campanhas 
intituladas “civilistas”, encabeçada por Ruy Barbosa, e envol-
vendo políticos e sociedade civil dos Estados da Bahia, Per-
nambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, unidades cujo número 
de eleitores era bastante significativo. Mesmo assim, em 1º de 
março de 1910, o militar Hermes da Fonseca foi eleito, tendo 
como vice-presidente Wenceslau Braz P. Gomes:

Presidente da República

Candidato Votos

Hermes R. da Fonseca 403.867
Ruy Barbosa 222.822
Wenceslau Braz P. Gomes 152
Alfredo Backer 147

Fonte: Porto (1989, p. 157)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

Wenceslau Braz P. Gomes 406.012
M. J. de Albuquerque Lins 219.106
Alfredo Backer 76
Nicolau Braz 63

Fonte: Porto (1989, p. 157)

Hermes da Fonseca

Ao terminar seu mandato, Hermes da Fonseca almejava 
como seu sucessor Pinheiro Machado, porém, a reação à can-
didatura do gaúcho foi forte em Pernambuco e também em 
Minas Gerais que, através da Comissão Executiva do Partido 
Republicano, aos 4 de maio de 1913, assim se pronunciou:

[...] resolve não aceitar unanimemente a candidatura do Gene-
ral Pinheiro Machado, conforme consulta que lhe foi investin-
do dos necessários poderes a mesma Comissão, representantes 
do Estado no Congresso Federal, para entrar em combinação 
no sentido de adotar uma candidatura à Presidência da Repú-
blica, que mereça o apoio da opinião nacional. (PORTO, 1989, 
p. 157).

As articulações políticas para a Presidência centraram em 
Wenceslau Braz, então presidente do Estado de Minas Gerais e 
como vice foi lançado Urbano da Costa Araújo, à época, pre-
sidente da Bahia. O resultado final das eleições de 1914 foi o 
seguinte:

Presidente da República

Candidato Votos

Wenceslau Braz P. Gomes 532.107
Ruy Barbosa 47.782
J. G. Pinheiro Machado 222
Nilo Peçanha 192

Fonte: Porto (1989, p. 158)
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Vice-presidente da República

Candidato Votos

Urbano da Costa Araújo 556.127
Alfredo Elis 18.580
J. J. Seabra 926
J. G. Pinheiro Machado 129

Fonte: Porto (1989, p. 158)

Wenceslau Braz

A representação proporcional – 
Lei n. 153, de 14 de julho de 1913

Essa lei decretou e promulgou a lei eleitoral do Estado do 
Rio Grande do Sul. De autoria de Borges de Medeiros (RS) 
e datada de 14 de julho de 1913, previa a representação pro-
porcional, com representação das minorias. Nesse sistema, o 
Estado do Rio Grande do Sul deveria ser representado politica-
mente na totalidade de sua configuração, de forma que todos 
os segmentos sociais pudessem sentir-se representados.

No Brasil, o sistema proporcional foi defendido por Assis 
Brasil, em 1893, que propôs uma emenda à lei eleitoral que 
incluía:

Art. 1º Para as eleições de deputado, cada Estado da União 
constituirá um distrito eleitoral, equiparando-se para tal fim 
aos Estados, o Distrito Federal.
§ 1º Cada eleitor votará, em uma mesma cédula, em um só 
nome e, logo abaixo, e separado por um traço bem visível, em 
tantos nomes quantos quiser, até o número de deputados a 
eleger pelo seu distrito eleitoral.
§ 2º Os nomes colocados no alto de cada cédula, e antes do 
sinal referido no parágrafo antecedente, considerar-se-ão vo-
tados no primeiro turno; os que vierem depois se dirão vota-
dos no segundo turno.
§ 3º Reputar-se-ão eleitos os cidadãos que houverem obti-
do, no primeiro turno, número de votos pelo menos igual ao 
quociente, que resultar da divisão do número total de eleitores, 
que tiverem votado em algum nome, pelo número de deputa-
dos a eleger, desprezadas as frações.

§ 4º Não alcançando o número de eleitos, no primeiro tur-
no, ao número de deputados a eleger, considerar-se-ão eleitos 
os mais votados no segundo turno, até o preenchimento de 
todas as vagas do primeiro.
§ 5º Se o nome do cidadão votado e eleito no primeiro turno 
for repetido no segundo, não será considerado na apuração 
deste último.
§ 6º Quando a eleição for de um ou dois deputados, cada 
eleitor votará em um só nome, considerando-se eleito o mais 
votado, ou os mais votados, ainda que não atinja o quociente. 
(PORTO, 1989, p. 204-205).

Em 1925, o Manifesto de Montevidéu – como é conhecido o 
Manifesto da Aliança Libertadora do Rio Grande do Sul ao País, 
datado de 21 de abril e escrito por Assis Brasil quando amarga-
va o desconforto do exílio, avaliava:

O que há de fazer não são reformas sedativas, paliativas, 
remendos. O que reclama o augusto soberano, de quem só 
há apelação para ele mesmo – é a remodelação radical da 
República. Essa não poderá ser operada pelas delongas, chi-
canas e escusos desvios dos processos ordinários, nem sob 
a inspiração e autoridade da mesma casta que foi causa ou 
instrumento do mal a suprimir. Essa remodelação necessária 
e inevitável há de ser feita com as naturais atenuações pró-
prias da doçura da índole brasileira, pelos meios sumários 
da revolução.
[...] O Brasil pretende ser considerado um país civilizado; pois 
bem, o Brasil não dispõe das duas condições mais rudimenta-
res e essenciais para tal, porque o Brasil não tem representação 
e não tem justiça [...]
Denunciada a causa do mal, está indicado virtualmente o re-
médio.
[...] Eis a solução:
– contra a ausência de representação – o estabelecimento do 
voto secreto, única forma de voto sério; e a inscrição obrigató-
ria, ou automática, dos cidadãos capazes, ao atingirem a maio-
ridade política, [...].
– contra a falta de justiça – atribuição da legislação processual 
à legislatura federal; e efetivação da independência do Poder 
Judiciário, baseada na prerrogativa de nomear, mediante ri-
goroso concurso, os juízes primários, promovê-los até os mais 
altos postos por antiguidade ou mérito positivo, fiscalizando a 
ação de todos [...]. BRASIL, 2005, p. 16).

Somente em 1916 as questões eleitorais mereceram campo 
específico de deliberação a cargo das autoridades judiciárias, na 
figura dos juízes de Direito que podiam expedir habeas corpus, 
prerrogativa que foi anulada pela Reforma de 1926: “Nenhum 
recurso judiciário é permitido para a Justiça Federal ou local, 
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contra a verificação dos poderes, o reconhecimento, a posse, a 
legitimidade e a perda de mandato dos membros do Poder Le-
gislativo ou Executivo Federal, artigos 59 e 60.” (PORTO, 1989, 
p. 204-205).

Em 1916, revela Nicolau (2004, p. 30):

[...] a cédula deveria ser colocada em invólucro fechado, que 
não podia conter nenhum distintivo. Para cada cargo em dis-
puta era utilizada uma cédula. Por exemplo, numa eleição para 
senador e deputado federal, o eleitor utilizava duas cédulas, 
que deviam identificar externamente o cargo para o qual seria 
o voto.

Como não havia inscrição oficial de candidatos, qualquer 
pessoa poderia ser votada. Comumente, os candidatos faziam 
publicar em jornais de maior circulação a reprodução de uma 
cédula preenchida com o seu nome, o que, muitas vezes, ense-
java aos eleitores apenas cortá-la para colocar nos envelopes na 
hora da eleição.

Nessa medida, foram importantes as contribuições e es-
forços implementados antes de 1932 para dirimir as questões 
eleitorais, a exemplo dos juízes de Paz, que presidiram as elei-
ções paroquiais, dos juízes de Direito e juízes municipais, que 
se incumbiram de organizar e dirimir as questões no âmbito 
das Juntas Paroquiais, sendo que mais tarde coube aos juízes 
de Direito conhecer as reclamações. Com a República, ficou 
a cargo das Comissões Distritais, presididas pelo juiz de Paz, 
elaborar as listas e receber as reclamações.

A proporcionalidade foi preconizada no art. 58, inciso 5º, 
do Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932:

Estão eleitos em primeiro turno:
a) Os candidatos que tenham obtido o quociente eleitoral.
b) Na ordem da votação obtida, tanto candidatos registrados 
sob a mesma legenda quantos indicar o quociente partidário.

Pelo artigo 6º, o quociente eleitoral era determinado pela 
divisão dos eleitores que concorressem à eleição pelo número 
de lugares a preencher no círculo eleitoral, desprezada a fração, 
sendo que o artigo 7º determinava que o quociente partidário 
seria calculado dividindo-se os votos obtidos pelo quociente 
eleitoral. Eram considerados eleitos em segundo turno “[...] os 
outros candidatos mais votados, até serem preenchidos os luga-
res que não foram no primeiro turno.” (PORTO, 1989, p. 206). 
Explica Vellasco (1935 apud PORTO, 1989, p. 206-207):

a) Os sufrágios aos candidatos mencionados em primeiro 
lugar nas cédulas;

b) Os sufrágios em cédulas que contivessem um só nome;

c) Os votos dados para o 2º turno a candidatos registra-
dos sob a mesma legenda e beneficiados pelo quociente 
partidário.

Seriam contados para o segundo turno:

a) Os sufrágios aos candidatos mencionados em seguida 
ao primeiro nome da cédula, mesmo que o indicado em 
primeiro lugar fosse inelegível;

b) Os sufrágios em cédulas contendo apenas a legenda re-
gistrada;

c) Os sufrágios a todos os candidatos registrados sob uma 
legenda, quando as cédulas mencionassem só um nome 
além da legenda.

Porto (1989, p. 207) explicitou que o projeto de proporcio-
nalidade proposto por Assis Brasil:

[...] receberia críticas pelo modo como se resolveu a questão 
da ‘distribuição dos restos’. Esse é um dos mais complexos pro-
blemas trazidos pela representação proporcional; ao procurar 
uma relação entre a força dos diferentes partidos, o sistema 
fixa, inicialmente, um quociente retirado da divisão do núme-
ro de eleitores pelo de postos a preencher. Definido esse quo-
ciente, os partidos terão tantos representantes quantas vezes 
atinjam tal número.
Dessa operação, no entanto, resultam postos sem preencher, 
pois o total de votos obtidos por cada partido quase nunca é 
múltiplo do quociente eleitoral e a divisão, assim, não é perfeita.

Principais modalidades de fraude nas 
eleições da Primeira República (1889-1930)

Até 1930, as eleições, em qualquer nível, eram conduzidas 
pela força e o comando dos poderosos – financeira e politica-
mente –, os quais direcionavam os eleitores, pressionando-os a 
votar nos candidatos por eles indicados. Esse tráfico de influ-
ência e poder dos chamados “coronéis” consubstanciou uma 
série de expressões qualificadoras conhecidas popularmente 
sobre esse tipo de pressão:

O Cabalista G pessoa contratada para mentir sobre a 
renda dos eleitores partidários. O perfil desse personagem foi 
descrito com precisão por José Murilo de Carvalho: “A ele cabia 
garantir a inclusão do maior número possível de partidários de 
seu chefe na lista de votantes. Um ponto importante para a in-
clusão ou exclusão era a renda. [...] Cabia ao cabalista fornecer 
a prova, que em geral era o testemunho de alguém pago para 
jurar que o votante tinha renda legal. O cabalista devia ainda 
garantir o voto dos alistados.” (CARVALHO, 2007, p. 34).
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O Fósforo G pessoa que votava em nome de outro, 
muitas vezes falecido, e também o fazia por diversas vezes 
numa única eleição. Segundo Carvalho (2007, p. 34): “Bem-
-falante, tendo ensaiado seu papel, o fósforo tentava convencer 
a mesa eleitoral de que era o votante legítimo. O bom fósforo 
votava várias vezes em locais diferentes, representando diver-
sos votantes. Havia situações verdadeiramente cômicas. Podia 
acontecer aparecerem dois fósforos para representar o mesmo 
votante. Vencia o mais hábil ou o que contasse com claque mais 
forte. O máximo da ironia dava-se quando um fósforo disputa-
va o direito de votar com o verdadeiro votante. Grande façanha 
era ganhar tal disputa. Se conseguia, seu pagamento era dobra-
do.” (CARVALHO, 2007, p. 34).

Capanga Eleitoral G personagem a quem cabia pro-
teger os candidatos partidários, “[...] sobretudo, ameaçar e 
amedrontar os adversários, se possível evitando que compare-
cessem à eleição. Não raro entravam em choque com capangas 
adversários, provocando os “rolos” eleitorais de que está cheia 
a história do período. Mesmo no Rio de Janeiro, maior cida-
de do país, a ação dos capangas, frequentemente capoeiras, 
era comum. Nos dias de eleição, bandos armados saíam pelas 
ruas amedrontando os incautos cidadãos. Pode-se compreen-
der que, nessas circunstâncias, muitos votantes não ousassem 
comparecer, com receio de sofrer humilhações. Votar era peri-
goso.” (CARVALHO, 2007, p. 34).

Eleição a “bico de pena” G o papel das Mesas Eleito-
rais era fundamental na garantia de qualquer resultado, daí as 
constantes solicitações, pelos partidos, de troca de seus compo-
nentes, pois tinham na pena (caneta) o poder de decidir qual-
quer eleição, até mesmo alterando seu resultado. Elucida José 
Murilo de Carvalho (2007, p. 34-35) que “Em caso de não haver 
comparecimento de votantes, a eleição se fazia assim mesmo. A 
ata era redigida como se tudo tivesse acontecido normalmente. 
Eram as chamadas eleições feitas “a bico de pena”, isto é, apenas 
na caneta. Em geral, eram as que davam aparência de maior 
regularidade, pois constava na ata que tudo se passara sem vio-
lência e absolutamente de acordo com as leis.”

Na avaliação de Vitor Nunes Leal, “[...] inventavam-se no-
mes, eram ressuscitados os mortos e os ausentes compareciam; 
na feitura das atas, a pena todo-poderosa dos mesários realiza-
va milagres prodigiosos.” (NICOLAU, 2004, p. 34).

Caracterizando melhor esse tipo de eleição acontecida du-
rante a Primeira República, muitos eleitores não passavam de 
comandados dos chefes políticos locais, obedecendo-os sem ou 
sob violência. Com o desenrolar desse processo, e na medida 
em que os chefetes políticos regionais conseguiam eleger-se 
com constância, as exigências de seus “cabos eleitorais” iam fi-
cando cada vez maiores:

À medida que o votante se dava conta da importância do voto, 
para os chefes políticos, ele começava a barganhar mais, a 
vendê-lo mais caro. Nas cidades, onde a dependência social 
do votante era menor, o preço do voto subia mais rápido. Os 
chefes não podiam confiar apenas na obediência e lealdade, 
tinham que pagar pelo voto. O pagamento podia ser feito de 
várias formas, em dinheiro, roupa, alimentos, animais. A cres-
cente independência do votante exigia, também do chefe po-
lítico, precauções adicionais para não ser enganado. Por meio 
dos cabalistas, mantinha seus votantes reunidos e vigiados em 
barracões ou currais, onde lhes dava farta comida e bebida, até 
a hora de votar. O cabalista só deixava o votante após ter este 
lançado seu voto. (CARVALHO, 2007, p. 35).

Daí a expressão: “curral eleitoral”, referindo-se ao confina-
mento dos eleitores antes de depositar seu voto na urna; e a 
“voto de cabresto” à obediência que o eleitor devia ao chefe 
partidário.

A Primeira República ficou, politicamente falando, conhe-
cida como “República dos Coronéis”. Essa denominação não 
remetia à hierarquia militar, mas sim a uma classificação civil 
incorporada principalmente a partir da criação da milícia cida-
dã, a Guarda Nacional, da qual a patente de Coronel era a mais 
elevada. De acordo com Carvalho (2007, p. 41),

Quando o coronel da Guarda perdeu sua natureza militar, res-
tou-lhe o poder político de seus chefes. Coronel passou, então, a 
indicar simplesmente o chefe político local. O coronelismo era 
a aliança desses chefes com os presidentes dos Estados e desses 
com o presidente da República. Nesse paraíso das oligarquias, 
as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer.

Nessa medida, a República Velha, encerrada com o golpe de 
1930 encabeçado por Getúlio Vargas, não assistiu a qualquer 
manifestação popular que indicasse sua maior participação no 
sistema eleitoral, porém o comando desse processo permane-
ceu em mãos das elites regionais e nacionais. Afinal, indaga José 
Murilo de Carvalho: “Quem era menos preparado para a demo-
cracia: o povo, o governo ou as elites? Quem forçava os eleito-
res, quem comprava votos, quem fazia atas falsas, quem não ad-
mitia derrota nas urnas?” Continuando, ele mesmo responde:

Eram os grandes proprietários, os oficiais da Guarda Nacional, 
os chefes de polícia e seus delegados, os juízes, os presidentes 
das Províncias ou Estados, os chefes dos partidos nacionais ou 
estaduais. Até mesmo os membros mais esclarecidos da elite 
política nacional, bons conhecedores das teorias do governo 
representativo, quando se tratava de fazer política prática re-
corriam aos métodos fraudulentos, ou eram coniventes com 
os que os praticavam. (CARVALHO, 2007, p. 34).
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Nasce a Justiça Eleitoral: 
o primeiro Código Eleitoral

A Aliança Liberal, em 1932, por força de decreto governa-
mental, compôs uma comissão para rever a legislação eleitoral 
brasileira que deveria, ao final, apresentar um projeto de Códi-
go Eleitoral. O início dos trabalhos dessa comissão se deu no dia 
4 de maio de 1931, porém, só no início do ano seguinte daria 
cabo dessa importante tarefa. Compunham essa comissão: Assis 
Brasil, João da Rocha Cabral e Mário Pinto Serva, responsáveis 
pela elaboração do primeiro Código Eleitoral brasileiro de 1932, 
aprovado pelo Decreto n. 21.076, datado de 24 de fevereiro de 
1932. O primeiro, em sua obra A Democracia Representativa, 
já vinha amadurecendo as principais bases que sedimentaram 
o novo Código Eleitoral. Essa empreitada partiu do próprio 
presidente Getúlio Vargas, que considerava a questão eleitoral 
básica para seu governo. Para ele, “Se o Governo é provisório, 
a Revolução é definitiva” (FAUSTO, 1981, p. 15), numa clara 
demonstração de seu firme posicionamento contra as pressões 
constitucionalistas que partiram de vários Estados brasileiros, 
liderados por São Paulo. Contra sua promulgação também se 
posicionaram os gaúchos integrantes do Ministério Vargas, 
por considerá-lo precipitado (FAUSTO, 1981, p. 18), porém, 
Getúlio Vargas reafirmou, em discurso, sua real significação:

O governo revolucionário, responsável pelo saneamento dos 
costumes políticos contra os quais a nação se rebelou, não po-
deria cogitar de reorganizá-la constitucionalmente, antes de 
aparelhá-la, para manifestar, de modo seguro e inequívoco, a 
sua vontade soberana. A reforma eleitoral que era, para mim, 
compromisso de candidato [...] tornou-se imposição inadiável 
ao assumir a chefia do governo revolucionário.

No dia 24 de janeiro de 1932, a comissão eleitoral comple-
tou o trabalho de elaboração do projeto de lei eleitoral, entre-
gue pelo ministro da Justiça Maurício Cardoso, que assim se 
pronunciou naquela ocasião:

Senhores membros da Comissão
Recebo de vossas mãos o projeto de lei eleitoral que vai ser 
submetido a exame e apreciação do governo. Tenho a impres-
são que me entregastes a carta de alforria da democracia bra-
sileira, estabelecendo com a sinceridade do alistamento, com 
a verdade e segurança do voto, com a representação propor-
cional de todas as correntes políticas ponderáveis, o processo 
dentro do qual será permitida a consulta à opinião do país 
num regime verdadeiramente livre e democrático. Quero ex-
pressar as minhas homenagens públicas ao eminente Sr. Assis 
Brasil e ao ilustre professor João Cabral, autores do projeto, 
e felicito-vos pelo concurso inestimável que trouxestes à ela-
boração final do Código Eleitoral. Felicito-me, também, pela 
honra que tive de trabalhar convosco e pela oportunidade que 
me foi dada de entreter um nobre comércio de ideias com 
espíritos mais eminentes e ilustres. Devo fazer-vos, encerran-
do nossos trabalhos, que encontrei em meu caminho magis-
trados e juristas cuja alta cultura somente foi excedida pela 
dedicação cívica, com que se entregaram à obra a que o país 
será reconhecido. (TRE-RS, 1998. In: Correio do Povo, 26 jan. 
1932, p. 14).
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Somente com a criação da Justiça Eleitoral, em 1932, foi 
oferecido ao eleitor um envelope timbrado, distribuído pelas 
mesas eleitorais. Esse mecanismo visava garantir que ele vota-
ria apenas uma vez, não lhe sendo permitido trazer envelopes 
de casa. Mesmo assim, esse procedimento não foi capaz de im-
pedir fraudes, na medida em que as listas de eleitores ainda não 
conseguiam identificar, com precisão, sua identidade. Por ou-
tro lado, a instituição de um órgão responsável pela condução 
do processo eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral (no âmbito 
geral) e os Tribunais Regionais Eleitorais (no circuito estadu-
al) modificaram substancialmente os procedimentos adotados 
anteriormente, dando às eleições maior transparência e com-
petência jurisdicional.

O primeiro Código Eleitoral sedimentou a Justiça Eleito-
ral no Brasil, estabelecendo os Tribunais Regionais Eleitorais, 
acima dos quais se posicionava o Tribunal Superior Eleitoral. 
Instituir uma instância do poder judiciário que, a partir daí, se 
responsabilizasse pela condução do processo eleitoral, retiran-
do-o das mãos do executivo municipal e do Legislativo, a quem 
cabia aprovar os resultados das eleições e diplomar os vence-
dores, foi uma das mais importantes contribuições do Código 
Eleitoral de 1932. É o que foi destacado sua segunda parte:

PARTE SEGUNDA
Da Justiça Eleitoral

Art. 5º É instituída a Justiça Eleitoral, com funções conten-
ciosas e administrativas.
Parágrafo único São órgãos da Justiça Eleitoral:

1º) um Tribunal Superior, na Capital da República;
2º) um Tribunal Regional, na Capital de cada Estado, 
no Distrito Federal e na sede do Governo do Território 
do Acre;
3º) juízes eleitorais nas comarcas, distritos ou termos 
judiciários.

Art. 6º Aos magistrados eleitorais são asseguradas as garan-
tias da magistratura federal.
Art. 7º Salvo motivo justificado perante o Tribunal Superior, 

a exoneração de seus membros ou de membros dos Tribunais 
Regionais somente pode ser solicitada dois anos depois de efe-
tivo exercício.
Art. 8º Ao cidadão, que tenha servido efetivamente dois 
anos nos tribunais eleitorais, é lícito recusar nova nomeação. 
(JOBIM; PORTO, 1996, v. 2, p. 190).

Assim, os casos de recorrência dos partidos ou dos can-
didatos eram resolvidos, numa primeira instância, pelos juí-
zes eleitorais; caso estes não pudessem dirimir a questão, era 
a mesma encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral que, se 
não tivesse base jurídica para resolver, encaminhava os casos 
para o Tribunal Superior  Eleitoral.

O Tribunal Superior foi composto, de acordo com o Códi-
go Eleitoral de 1932, por oito membros efetivos e pelo mesmo 
número de substitutos, devendo ser presidido pelo vice-presi-
dente do Supremo Tribunal Federal.

Os Tribunais Regionais Eleitorais deveriam manter a se-
guinte estrutura:

Art. 21 Compõem-se os Tribunais Regionais de seis mem-
bros efetivos e seis substitutos.
§ 1º Preside ao Tribunal Regional:

1) nos Estados, o vice-presidente do Tribunal de Justiça 
de mais alta graduação;
2) no Distrito Federal, o vice-presidente da Corte de 
Apelação;
3) no Território do Acre, o presidente do Tribunal de 
Apelação;

§ 2º Os demais membros são designados do seguinte modo:
 I – Quanto aos Estados: 

a) o juiz federal, servindo o da 2ª Vara, se houver mais 
de uma;

Parágrafo único Na falta ou impedimento do juiz efetivo, 
funcionará o juiz da 1ª Vara, ou, se houver apenas uma, o juiz 
de Direito mais antigo da capital do Estado;

b) dois efetivos e dois substitutos, sorteados entre os 
membros do Tribunal de Justiça local;
c) dois efetivos e três substitutos, escolhidos pelo chefe 
do Governo Provisório, dentre 12 cidadãos propostos 
pelo Tribunal de Justiça local.

[...]
Art. 23 São atribuições do Tribunal Regional:

1) cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações 
do Tribunal Superior;
2) organizar sua secretaria dentro da verba orçamentá-
ria fixada;
3) superintender sua secretaria, bem como as reparti-
ções eleitorais da respectiva região;
4) propor ao Chefe do Governo Provisório a nomeação 
dos funcionários da mesma secretaria e dos encarrega-
dos das identificações nos cartórios eleitorais;

Diretório da Aliança Liberal de Porto União, PR  (1929/1930)
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5) decidir, em primeira instância, os processos eleito-
rais;
6) processar e julgar os crimes eleitorais;
7) julgar, em segunda instância, os recursos interpostos 
das decisões dos juízes eleitorais;
8) conceder habeas corpus em matéria eleitoral;
9) fazer publicar, diariamente, no jornal oficial, a lista 
dos inscritos na véspera;
10) dar publicidade a todas as resoluções de caráter elei-
toral referentes à região respectiva;
11) fazer a apuração dos sufrágios e proclamar os elei-
tos. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 2, p. 192-193).

Além dessas atribuições, os Tribunais Regionais Eleitorais 
deveriam proceder à divisão territorial em zonas e designar va-
ras eleitorais e os ofícios de qualificação e identificação, além 
de determinar o número de membros presentes a cada sessão 
do Pleno.

Outra inovação relevante foi a obrigatoriedade da nomea-
ção de juízes eleitorais ligados à magistratura, o que, até então, 
era preferível, porém não obrigatória. Da mesma forma, foram 
instituídos os cartórios eleitorais:

SEÇÃO ÚNICA
Dos cartórios eleitorais

Art. 33 Subordinados a cada juiz eleitoral, funciona diaria-
mente das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, um cartório, que tem a 
seu cargo as operações iniciadas de inscrição.
Art. 34 Compõe-se o cartório do respectivo escrivão e dos 
funcionários nomeados pelo Tribunal Regional.
Art. 35 Ao escrivão designado para os serviços eleitorais é 
abonada a gratificação de seiscentos mil réis por ano, paga em 
quotas mensais. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 2, p. 195).

Voto secreto

O voto secreto foi uma importante inovação do Código 
Eleitoral de 1932, uma vez que dava cabo das eleições dirigi-
das pelos coronéis, às “eleições a bico de pena”, pois esses man-
datários, na maioria das vezes, escreviam em papéis os nomes 
daqueles em que os eleitores deveriam votar. Vale lembrar que 
a reforma eleitoral foi uma das propostas da Aliança Liberal, 
que, na expressão de Gomes (FAUSTO,  1981, p. 16) servia para 
“[...] o saneamento dos costumes políticos do país.” O voto se-
creto, além de garantir plena liberdade do eleitor para votar 
no candidato de sua predileção, consignava, pela primeira vez 
no Brasil, a possibilidade de se exercer o direito de exercício da 
cidadania. O voto secreto foi previsto em capítulo inicial da 
Quarta Parte: Das eleições:

CAPÍTULO I
Do Voto Secreto

Art. 57 Resguarda o sigilo do voto um dos processos men-
cionados abaixo:

 I – Consta o primeiro das seguintes providências:
1) uso de sobrecartas oficiais, uniformes, opacas, nume-
radas de 1 a 9 em séries, pelo presidente, à medida que 
são entregues aos eleitores;
2) isolamento do eleitor em gabinete indevassável, para 
o só efeito de introduzir a cédula de sua escolha na so-
brecarta e, em seguida, fechá-la;
3) verificação da identidade da sobrecarta, à vista do 
número de rubricas;
4) emprego de urna suficientemente ampla para que se 
não acumulem as sobrecartas na ordem em que são re-
cebidas;

 II – Consta o segundo das seguintes providências:
1) registro obrigatório dos candidatos, até 5 dias antes 
da eleição;
2) uso das máquinas de votar, regulado oportunamente 
pelo Tribunal Superior, de acordo com o regime deste 
Código. (JOBIM; PORTO, 1996, v. 2, p. 198).

Representação proporcional e classista

A representação proporcional e classista foi outra impor-
tante inovação introduzida pelo Código Eleitoral de 1932, uma 
vez que garantia a representatividade política das classes. Ama-
ral Peixoto, em depoimento ao CPDOC/FGV, considerou que

[...] a inclusão da representação de classes [...] foram uma cla-
ra demonstração de força e prestígio do Clube 3 de Outubro, 
pois o texto original do Decreto não a previa. Porém, já em 
mãos de Getúlio Vargas, a medida fora anexada por insistência 
de alguns tenentes, o que, inclusive, chegara a contribuir para 
o afastamento do ministro Maurício Cardoso da pasta da Jus-
tiça. (FAUSTO, 1981, p. 17).

Ele foi previsto no Capítulo II do mesmo Código Eleitoral:

CAPÍTULO II
Da Representação Proporcional

Art. 58 Processa-se a representação proporcional nos termos 
seguintes:

1) É permitido a qualquer partido, aliança de partidos 
ou grupos de cem eleitores, no mínimo, registrar, no 
Tribunal Regional, até cinco dias antes da eleição, a lista 
de seus candidatos, encimada por uma legenda.
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Parágrafo único Considera-se avulso o candidato que não 
conste de lista registrada.

2) Faz-se a votação em dois turnos simultâneos, em 
uma cédula só, encimada, ou não, de legenda.
3) Nas cédulas, estarão impressos ou datilografados, um 
em cada linha, os nomes dos candidatos em número 
que não exceda ao dos elegendos mais um, reputando-
-se não escritos os excedentes.
4) Considera-se votado em primeiro turno o primeiro 
nome de cada cédula, e, em segundo, os demais, salvo o 
disposto na letra b do nº 5.
5) Estão eleitos em primeiro turno:
a) os candidatos que tenham obtido o quociente elei-
toral (n. 6);
b) na ordem da votação obtida, tantos candidatos regis-
trados sob a mesma legenda quantos indicar o quocien-
te partidário (n. 7).

§ 1º Para efeito de apurar-se a ordem da votação, contam-se 
ao candidato de lista registrada os votos que lhe tenham sido 
dados em cédulas sem legenda ou sob legenda diversa.
§ 2º Tratando-se de candidato registrado em mais de uma 
lista, considera-se o mesmo eleito sob a legenda em que tenha 
obtido maior número de votos.

6) Determina-se o quociente eleitoral, dividindo o nú-
mero de eleitores que concorreram à eleição pelo nú-
mero de lugares a preencher no círculo eleitoral, des-
prezada a fração.
7) Determina-se o quociente partidário, dividindo pelo 
quociente eleitoral o número de votos emitidos em cé-
dulas sob a mesma legenda, desprezada a fração.
8) Estão eleitos em segundo turno os outros candidatos 
mais votados, até serem preenchidos os lugares que não 
o foram no primeiro turno.
9) Contendo a cédula um só nome e legenda registrada, 
considera-se esse nome votado em primeiro turno, e, 
em segundo, toda a lista registrada sob a referida legen-
da.
10) Contendo a cédula legenda registrada e nome es-
tranho à respectiva lista, considera-se inexistente a le-
genda.
11) Contendo a cédula apenas legenda registrada, con-
sidera-se voto para a respectiva lista em segundo turno 
e voto branco no primeiro.
12) Pode-se repetir o primeiro nome da cédula: neste 
caso, considera-se votado o candidato em primeiro e 
segundo turnos, muito embora não se deva reputar si-
multaneamente eleito nos dois turnos.
13) Não se somam votos de primeiro turno com os do 
segundo, nem se acumulam votos em qualquer turno.
14) Em caso de empate, está eleito o candidato mais 
idoso.
15) Nas seções eleitorais onde se use a máquina de vo-
tar, serão observadas estas regras:

a) o voto é dado na máquina, dispensando-se a cédula;
b) é obrigatório o registro dos candidatos até cinco dias 
antes da eleição;
c) a máquina estará preparada de modo que cada elei-
tor não possa votar, no primeiro turno, em mais de um 
nome, e só o possa, no segundo, até o número de lugares 
a preencher.
16) São suplentes dos candidatos registrados, na ordem 
decrescente da votação, os demais candidatos votados 
em segundo turno sob a mesma legenda. (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 2, p. 199-200).

A forma de votar também foi inovada, pois a identidade do 
eleitor deveria ser feita por meio da apresentação do título de 
eleitor, além do seu reconhecimento pela mesa:

CAPÍTULO IV
Do Ato de Votar

Art. 81 Observa-se na votação o seguinte:
1º) cada eleitor recebe, à entrada do edifício, uma senha 
numerada, e, no momento, rubricada ou carimbada 
pelo secretário;
2º) ao penetrar, cada um por sua vez, no recinto da 
Mesa, dirá o seu nome e apresentará ao presidente o seu 
Título de Eleitor, o qual poderá ser examinado pelos fis-
cais e pelos delegados de partido;
3º) achando-se em ordem o título e não sendo contes-
tada a identidade do eleitor, o presidente da mesa entre-
gar-lhe-á uma sobrecarta oficial, aberta e vazia, nume-
rada no ato, e convidará o eleitor a passar ao gabinete 
indevassável, cuja porta ou cortina deverá cerrar-se em 
seguida;
4º) no gabinete indevassável, o eleitor, dentro de no má-
ximo um minuto, colocará a cédula de sua escolha na 
sobrecarta recebida, que fechará;
5º) ao sair do gabinete, o eleitor depositará, na urna, a 
sobrecarta fechada;
6º) antes, porém, o presidente, os fiscais e os delegados 
verificarão, sem tocá-la, se a sobrecarta que o eleitor vai 
depositar na urna é a mesma que lhe foi entregue;
7º) se não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar 
ao gabinete indevassável e trazer seu voto na sobrecarta 
que recebeu, deixando de ser admitido a votar, se o não 
fizer e mencionando-se em ata a circunstância;
8º) colocado o voto na urna, o presidente da Mesa es-
creverá a palavra votou, na lista dos eleitores, ao lado 
do nome do votante, lançando no título deste a data e 
sua rubrica;
9º) em seguida, lançará o leitor na lista e em uma du-
plicata, que ficará com o presidente, a firma de que usa.
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§ 1º O presidente da Mesa poderá interrogar o eleitor sobre 
anotações do título, referentes à sua identidade, e mencionará 
nas observações da lista dos eleitores, a dúvida suscitada.
§ 2º Se a identidade do eleitor for contestada por qualquer 
fiscal, ou delegado, o presidente da Mesa tomará as seguintes 
providências:

a) escreverá em sobrecarta maior que será entregue ao 
eleitor, o seguinte “Impugnado por F.......”;
b) fará tomar, em seguida, as impressões digitais e a as-
sinatura do eleitor em folha apropriada, que rubricará 
juntamente com o impugnante, depois de consignar o 
número e a série da inscrição do eleitor;
c) ao voltar este do gabinete, com a sua cédula já encer-
rada na sobrecarta oficial, o presidente a colocará, sem 
dobrar, na sobrecarta maior, juntamente com a folha 
mencionada na letra anterior;
d) entregará ao eleitor a sobrecarta para que a feche e 
coloque na urna;
e) anotará, por fim, a impugnação nas observações da 
lista de eleitores.

§ 3º Proceder-se-á da mesma forma se o nome do eleitor ti-
ver sido omitido ou figurar erradamente na lista.
Art. 82 Se se utilizarem máquinas de votar, o processo de vo-
tação será regulamentado oportunamente.
Art. 83 No recinto da eleição não se admitem discussões a 
respeito dos eleitores, e só se poderão admitir observações que 
refiram à sua identidade, quando formuladas pela Mesa, pe-
los candidatos, seus fiscais ou delegados de partido. (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 2, p. 203-204).

O Código Eleitoral de 1932 atribuiu unicamente aos Tribu-
nais Regionais Eleitorais a competência da condução e apura-
ção do processo eleitoral nas unidades federativas, o que forta-
leceu a instituição e lhe deu credibilidade:

TÍTULO V
Da Apuração

Art. 86 Compete aos Tribunais Regionais a apuração dos 
sufrágios e a proclamação dos eleitos nas regiões eleitorais res-
pectivas.
Parágrafo único Dos trabalhos de cada dia, será lavrada ata 
parcial, assinada pelo presidente, demais membros e secretário 
do Tribunal, devendo da mesma constar qualquer interrupção 
e os motivos desta.
Art. 87 Começa a apuração no dia seguinte ao das eleições 
e, salvo motivo justificado perante o Tribunal Superior, devem 
terminar dentro de trinta dias, não se podendo interromper 
no tocante a cada seção eleitoral.
Art. 88 A apuração pode ser feita simultaneamente em duas 
ou três urnas, cada uma com a presença mínima de dois mem-
bros do Tribunal.

Art. 89 À medida que se realizar a apuração, podem os fiscais 
de candidatos e os delegados de partido deduzir suas impug-
nações.
[...]

CAPÍTULO III
Da Proclamação dos Eleitos

Art. 92 Terminada a apuração, o presidente do Tribunal 
anunciará em voz alta:

1) a soma total dos votos líquidos em toda a região;
2) o quociente eleitoral que resultou, para o primeiro 
turno;
3) os nomes votados, na ordem decrescente dos votos 
recebidos;
4) os nomes dos eleitos no primeiro turno;
5) os nomes dos eleitos no segundo turno;
6) os nomes dos suplentes.

Art. 93 Da apuração será lavrada ata geral, assinada pelo pre-
sidente, demais membros e secretário do Tribunal.
Art. 94 Qualquer candidato, fiscal de candidato ou delega-
do de partido pode recorrer das decisões tomadas durante a 
apuração.
Parágrafo único Esta ata, acompanhada de todos os docu-
mentos enviados pelas Mesas Receptoras, será remetida, em 
pacote lacrado, ao presidente do Tribunal Superior. (JOBIM; 
PORTO, 1996, v. 2, p. 205-206).

O Código foi redigido no Rio de Janeiro, aos 24 de fevereiro 
de 1932, e assinado por Getúlio Vargas, J. Maurício Cardoso, 
Protógenes P. Guimarães, Oswaldo Aranha, José Fernandes 
Leite de Castro, José Américo de Almeida, Lindolfo Collor, 
Francisco Campos, Afrânio de Mello Franco, Mário Barbosa 
Carneiro (JOBIM; PORTO, v. 2, 1996, p. 214).

As primeiras eleições de 1933: 
deputados constituintes 

Com a criação dos Tribunais Regionais Eleitorais (1932), 
em cada Estado brasileiro, e o estabelecimento do Tribu-
nal Superior Eleitoral, foram realizadas as primeiras eleições 
protagonizadas para o dia 3 de maio de 1933, para deputados 
constituintes. O Decreto n. 22.249, de 23 de dezembro de 1932, 
adiou para o dia 20 de janeiro de 1933 a entrega das listas dos 
eleitores qualificados, visto que até aquela data os Estados não 
tinham conseguido proceder ao alistamento.

Essa primeira experiência foi lenta, pois cada unidade fe-
derativa tinha sua especificidade na implantação do sistema. 
De outro, o Tribunal Superior também teve que elucidar pon-
tos do processo eleitoral que se apresentavam ainda obscuros, 
como foi o caso da inelegibilidade para a eleição à Assembleia 
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Nacional Constituinte, que só foi devidamente esclarecido pelo 
Decreto n. 22.364, de 17 de janeiro de 1933, quase às vésperas 
da eleição.

Somente aos 7 de abril de 1933 o pleito foi devidamente 
instruído, determinando o número exato de deputados cons-
tituintes por Estados, território do Acre e Distrito Federal, 
quando se estabeleceu a maneira como deveriam dar-se os atos 
preparatórios da eleição, a Constituição das mesas receptoras 
e seu funcionamento, a forma de votação, o sistema de apura-
ção, incluindo, em anexo, desenhos do gabinete indevassável, 
da cortina colocada antes da urna, do modelo da folha de vo-
tação, dos modelos das atas de abertura e de encerramento, do 
modelo de registro de fechamento das urnas, assim como das 
folhas de apuração de candidatos avulsos e dos registrados e 
o modelo final para registro do resultado geral das apurações. 
Vale lembrar que para o Brasil, um país de dilatadas dimen-
sões, essas normas foram desconhecidas de muitas zonas elei-
torais, especialmente aquelas distantes da capital dos Estados 
e de difícil acesso. No dia 20 de abril, foi expedido o Decreto 
n. 22.653, que fixou para cada Estado o número das cadeiras e 
seus respectivos candidatos:

Deputados constituintes

Estado Cadeiras Candidatos

Acre 2 3
Amazonas 4 5
Pará 7 22
Maranhão 6 22
Piauí 4 11
Ceará 10 31
Rio Grande do Norte 4 7
Paraíba 5 8
Pernambuco 17 26
Alagoas 6 6
Sergipe 4 14
Bahia 22 31
Espírito Santo 4 4
Rio de Janeiro 17 180
Distrito Federal 10 150
São Paulo 22 95
Paraná 4 7
Santa Catarina 4 9
Rio Grande do Sul 17 28
Minas Gerais 37 135
Goiás 4 4
Mato Grosso 4 4
Total 214 802

Fonte: Fausto (1981, p. 24)

Na avaliação de Walter Costa Porto, então presidente do 
Instituto dos Advogados do Distrito Federal,

As eleições de maio de 1933, para escolha dos constituintes da 
Segunda República, foram saudadas como as primeiras “elei-
ções verdadeiras” que o país conhecera e em que os eleitos se 
tranquilizaram com a “verificação e o reconhecimento dos po-
deres” entregues, exclusivamente, à Magistratura. Findara, se-
gundo os comentadores, a desmoralização dos reconhecimen-
tos políticos, das degolas eleitorais, da falsificação dos votos.
Por três vezes, naquele pleito, o Tribunal Superior Eleitoral 
teve de fulminar escolhas realizadas “com o vício de antigas 
imprudências”, em Mato Grosso, no Espírito Santo, em Santa 
Catarina.
Mas muitas vezes foi apontado um problema grave: a demora 
no processo de apuração e no julgamento de recursos eleito-
rais. Mesmo o presidente Getúlio Vargas, em mensagem ao 
Legislativo, de maio de 1935, deplorava que “em sete meses, 
de outubro de 1934 a maio de 1935, está ainda por findar o 
processo das eleições gerais.” (PORTO, 2002, p. 34).

Nesse primeiro pleito, organizado e coordenado pela Justi-
ça Eleitoral, muitas queixas foram apresentadas, inicialmente 
aos juízes eleitorais que, não conseguindo dirimi-las, recorriam 
ao Tribunal Regional Eleitoral, o qual, no mesmo caso, repas-
sava os processos ao Tribunal Superior Eleitoral. Nascia, nesse 
momento, a Justiça Eleitoral no Brasil, que funcionou regular-
mente até 10 de novembro de 1937, quando o Estado Novo 
determinou o fechamento de todos os órgãos do judiciário, 
ocorrendo sua reabertura somente nove anos depois, em 1945.

A movimentação constitucionalista foi, sem sombra de dú-
vida, um forte componente para forçar o país a ingressar no 
pleno estado de direito. Mesmo derrotada, a Revolução Cons-
titucionalista pressionou a abertura do processo democrático 
nacional. Portanto, para Vargas, a instalação da Assembleia Na-
cional Constituinte era uma sábia decisão, mesmo que isso im-
plicasse no aclaramento das disputas políticas intestinas, que 
agitavam o Brasil naquele momento. O dia 15 de novembro de 
1933 marcou a instalação da Assembleia Nacional Constituin-
te. Sua sessão de abertura foi significada no discurso pronun-
ciado por Raul Fernandes (FAUSTO, 1981, p. 29):

É o batismo da legalidade, vindo cobrir com o manto da sua 
majestade a obra de força realizada em outubro de 1930, para 
reivindicar as liberdades públicas esmagadas pela corrupção 
do regime.
Os governos ditatoriais, meus senhores, além das vicissitudes 
próprias à sua natureza, têm, notoriamente, uma grande difi-
culdade na passagem para o regime legal.
Os ditadores hesitam, alguns recuam definitivamente e or-
ganizam a autocracia, depois da qual é um enigma insolúvel 
apurar se a nação aderiu ou não a essa organização do Estado. 
Outros tergiversam, adiam, e, por fim, fraudam a manifestação 
da opinião pública e cobrem-se com o voto falsificado para ob-
ter a ratificação do movimento de força de que nasceram. Mas 
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todos, por um ou por outro modo, procuram a sanção moral 
da legalidade, porque, a despeito das teorias, segundo as quais 
a força ainda é um Direito Político, a fonte mais abundante do 
Direito nunca, nem mesmo na Alemanha, pátria dos teoris-
tas do Direito Público Moderno, nenhum deles abriu mão da 
sanção popular para os regimes criados revolucionariamente.
Essa experiência, entre nós, está feita [...] e como a nação, por 
esmagadora maioria e livremente, levou a esta Assembleia de-
putados partidários do golpe de outubro de 1930, é lícito dizer, 
de hoje por diante, que o poder, começando de fato apoiado na 
força, passou a ser um poder sancionado pela Justiça – pois a 
Justiça, em Política, é a adesão do Povo Soberano.

A Mesa diretora dos trabalhos constituintes de 1934 foi 
composta por maioria pró-Vargas, porém, alguns membros 
do Partido Progressista foram nela integrados, uma vez que 
a aliança política era muito importante naquele momento: 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (presidente, Partido Pro-
gressista MG), João Pacheco de Oliveira (1º vice-presidente, 
PSD-BA), Cristovão Barcelos (2º vice-presidente, União Pro-
gressista Fluminense), Tomás Lobo (1º Secretário, PSD-PE), 
Fernandes Távora (2º Secretário, PSD-CE), Clementino Lisboa 
(3º Secretário, Partido Liberal, PA), Waldemar Mota (4º Secre-
tário, Partido Autonomista, DF). Os trabalhos das Comissões 
foram determinantes para o bom andamento das discussões 
e deliberações, apesar das constantes intervenções de Vargas.

Os trabalhos Constituintes foram finalizados no dia 16 de 
julho de 1934, quando foi aprovada e promulgada a nova Cons-
tituição brasileira. Na concepção de Gomes (apud FAUSTO, 
1981, p. 12),

[...] poderíamos caracterizar a Constituinte de 1934, não 
como fruto da revolução [1930], e sim como uma exigência 
da contra-revolução. Vivendo o país num estado de exceção, a 
Constituinte de 1934 vai refletir a radicalização entre os parti-
dários de Getúlio e os seus ferrenhos opositores.

As mais duras críticas veiculadas no interior da Assem-
bleia Constituinte foram direcionadas para o sistema eleitoral 
vigente desde 1891 que, se de um lado reduziu o número de 
eleitores, visto o voto não ser obrigatório, proporcionou, por 
outro, críticas contundentes:

De um lado, aqueles que apontam como raiz de todos os pro-
blemas as próprias características do texto constitucional, pe-
netrado de influências “estrangeiras” e “utopias” e esquecido 
da realidade nacional, plena de especificidades a serem consi-
deradas de forma corajosa e inovadora. De outro estão os que 
ainda defendem a validade e acerto dos princípios de 1891, 
localizando sua “adulteração” em interesses pessoais condená-

veis e em razões políticas que ultrapassam a simples previsão 
e vontade dos governantes. Para os primeiros, tratava-se de 
colocar o liberalismo da Primeira República em questão, ad-
vogando-se através de um conhecimento real dos problemas 
brasileiros o abandono dos postulados considerados inviáveis 
em nossa prática política. [Para os segundos] [...] a democra-
cia era uma conquista básica a ser assegurada no campo das 
reformas socioeconômicas, uma vez que o cidadão no Brasil 
era uma entidade fictícia, massacrada pela miséria, pelo anal-
fabetismo e pela dependência pessoal, base dos mecanismos 
políticos dos conhecidos currais eleitorais. (FAUSTO, 1981, 
p. 57-58).

Mas, não só isso, era também importante inserir o eleitor 
num processo cidadão, emoldurado pela liberdade de escolha 
de seus representantes. Não faltaram aqueles que, desqualifi-
cando a capacidade do eleitor, preconizavam a eleição direta 
apenas para a instância municipal, sendo que nas demais seria 
indireta. Foi o caso do deputado constituinte Abelardo Mari-
nho, representante classista dos profissionais liberais, o qual 
apresentou uma emenda nesse sentido, argumentando que:

A defesa do sistema representativo, no Brasil, constitui um fato 
notório que ninguém contestará de boa fé. Inúteis foram todas 
as leis elaboradas no sentido de realizar o sufrágio universal. 
Corrigiram-se [...] certos aspectos exteriores do voto, mas os 
atributos intrínsecos têm continuado os mesmos.
[...] nossas elites intelectuais não conseguem [...] fugir aos 
encantos e às seduções da cultura alienígena. É por isso que 
lhes têm passado despercebido o fenômeno social, tipicamente 
brasileiro, que é o chefe político.
Não quero cogitar se é um bem ou um mal o fenômeno do 
coronelismo. Desejo [...] ressaltar o fato para mostrar minha 
descrença nos poderes miríficos do sufrágio universal, direto 
e secreto e concluir que não foram as eleições fraudulentas a 
causa dos erros [...] da Constituição de 1891.

Ao final das discussões, alguns avanços foram registrados, 
dos quais podem ser destacados:

• Eleição direta para presidente da República;
• Poder Legislativo Unicameral: Assembleia Nacional;
• Adoção da representação política das classes na Assembleia;
• Responsabilidade dos ministros de Estado perante a Assembleia;
• Manutenção do Senado Federal como órgão de coordenação 
de poderes;
• Elenco de casos em que permitia-se a intervenção federal nos 
negócios estaduais;
• Manutenção de significativas fontes tributárias para os Esta-
dos. (FAORO, 1981, p. 71).
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A Justiça Eleitoral na Constituição 
de 16 de julho de 1934

A Justiça Eleitoral foi tratada na Seção IV da Constituição 
de 16 de julho de 1934 e previu:

Art. 82 A Justiça Eleitoral terá por órgãos: o Tribunal Supe-
rior de Justiça Eleitoral, na Capital da República; um Tribunal 
Regional na Capital de cada Estado, na do Território do Acre e 
no Distrito Federal; e juízes singulares nas sedes e com as atri-
buições que a lei designar, além das juntas especiais admitidas 
no art. 83, § 3º.
[...]
§ 3º Os Tribunais Regionais compor-se-ão de modo análo-
go: um terço dentre os desembargadores da respectiva sede; 
outro, do juiz federal que a lei designar e de juízes de direi-
to com exercício na mesma sede; e os demais serão nomea-
dos pelo presidente da República, sob proposta da Corte de 
Apelação. Não havendo na sede juízes de direito em número 
suficiente, o segundo terço será completado com desembarga-
dores da Corte de Apelação.
[...]
Art. 83 À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa 
para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, 
inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de 
que trata o art. 52, § 3º, caberá:

a) organizar a divisão eleitoral da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, a qual só poderá 
alterar quinquenalmente, salvo em caso de modificação 
na divisão judiciária ou administrativa do Estado ou 
Território e em consequência desta;
b) fazer o alistamento;
c) adotar ou propor providências para que as eleições 
se realizem no tempo e na forma determinada em lei;
d) fixar a data das eleições, quando não-determinadas 
nesta Constituição ou nas dos Estados, de maneira que 
se efetuem, em regra, nos três últimos ou nos três pri-
meiros meses dos períodos governamentais;
e) resolver sobre as arguições de ilegibilidade e incom-
patibilidade;
f) conceder habeas corpus e mandado de segurança em 
casos pertinentes a matéria eleitoral;
g) proceder à apuração dos sufrágios e proclamar os 
eleitos;
h) decretar perda do mandato legislativo, nos casos es-
tabelecidos nesta Constituição e nas dos Estados. 

§ 1º As decisões do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral são 
irrecorríveis, salvo as que pronunciarem a nulidade, ou inva-
lidade, de ato ou de lei em face da Constituição Federal, e as 
que negarem habeas corpus. Nestes casos haverá recurso para 
a Corte Suprema.

§ 2º Os Tribunais Regionais decidirão, em última instância, 
sobre eleições municipais, exceto no caso do § 1º, em que cabe 
recurso diretamente para a Corte Suprema, e no do § 5º.
§ 3º A lei poderá organizar juntas especiais de três membros, 
dos quais dois, pelo menos, serão magistrados, para a apura-
ção das eleições municipais.
§ 4º Nas eleições federais e estaduais, inclusive a de governa-
dor, caberá recurso para o Tribunal Superior de Justiça Eleito-
ral da decisão que proclamar os eleitos.
§ 5º Em todos os casos, dar-se-á recurso da decisão do Tri-
bunal Regional para o Tribunal Superior, quando não-obser-
vada a jurisprudência deste.
§ 6º Ao Tribunal Superior compete regular a forma e o pro-
cesso dos recursos de que lhe caiba conhecer. (JOBIM; POR-
TO, 1996, v. 2, p. 296-298).

Eleição de Getúlio Vargas – 1934

Contando com forte oposição paulista, que propôs um pro-
jeto de inegibilidade, e em meio a um intenso clima de conspi-
ração, o qual lançou o então ministro da Guerra, Góis Montei-
ro, como pretenso candidato à presidência, Getúlio Vargas foi 
apresentado oficialmente como candidato ao cargo, no dia 21 
de abril de 1934, em solenidade aberta à imprensa e que con-
tou com o apoio das diversas bancadas governistas e também 
com a presença dos interventores. Assim, ficava dissimulada a 
candidatura pessoal de Vargas. O clima tenso exigiu das forças 
da Aliança Liberal muito trabalho político para garantir a vitó-
ria de Getúlio. Ao final, ele se elegeu presidente constitucional, 
aos 17 de julho de 1934, por meio de voto secreto no interior 
da Assembleia Nacional Constituinte. O resultado final foi o 
seguinte:

Presidente da República

Candidato Votos

Getúlio Vargas 173
Borges de Medeiros 59
Góis Monteiro 4

Fonte: Porto (2002, p. 267)

Vargas se posicionou contrário ao determinado pela Cons-
tituição de 1934 quanto à restrição do poder de decisão da 
Presidência da República, ao que logo se seguiram protestos de 
Vargas que, num vigoroso pronunciamento, assim se expressou:

Ora, quem examinar atentamente a matéria da nova Consti-
tuição verificará, desde logo, que ela fragmenta e dilui a au-
toridade, instaura a indisciplina e confunde, a cada passo, as 
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atribuições dos Poderes da República. [...] A Constituição de 
1934, ao revés da que se promulgou em 1891, enfraquece os 
elos da Federação: anula em grande parte a ação do presidente 
da República, cerceando-lhe os meios imprescindíveis à ma-
nutenção da ordem, ao desenvolvimento normal da adminis-
tração: acoroçoa as forças armadas à prática do faccionismo 
partidário, subordina a coletividade, as massas proletárias e 
desprotegidas ao bel-prazer das empresas poderosas; coloca o 
indivíduo acima da comunhão. (FAORO, 1981, p. 71).

As articulações políticas ensaiadas por ocasião da Cons-
tituinte de 1933-1934 ensejaram um novo rearranjo político 
após a eleição de Getúlio Vargas, quando forte oposição ao 
presidente foi desencadeada no ano de 1935, manifestada prin-
cipalmente através da Aliança Nacional Libertadora e da Ação 
Integralista Brasileira, cuja maior representatividade se con-
substanciava no grupo dos Tenentes que, desapontados com os 
rumos tomados pelo país, assim se manifestaram na voz de um 
de seus exponenciais, Hercolino Cascardo:

Como revolucionário e velho companheiro das horas incertas, 
fica-me a tristeza de vê-lo definitivamente perdido das causas 
que defendíamos. Se a Constituição foi a vala comum de todas 
as nossas aspirações, a organização do Ministério e a volta à 
política dos grandes Estados encerraram, sob forma irrisória, 
o ciclo de nossas reivindicações.
Deixemos a Revolução. Ela está morta e qualquer tentativa de 
ressuscitá-la deve ser forçosamente recebida com desconfiança 
dentro do chamado regime legal. (FAORO, 1981, p. 72).

Contando com maioria no Congresso Nacional, Vargas fez 
aprovar, em 1935, o Estado de Sítio, situação anômala política 
e socialmente que, por reiteradas vezes foi prorrogada, entre 
1935 e 1937, com a instauração do Estado Novo (1937-1945).

A Constituição Polaca de 1937

Por essa Carta Constitucional, outorgada por Getúlio Var-
gas, foi instituído o Estado Novo. A Justiça Eleitoral sequer foi 
mencionada nessa Constituição enquanto instância de poder, 
mas a Carta Constitucional determinou eleições indiretas em 
todas as instâncias: para a Câmara, o Conselho Federal (anti-
go Senado) e também para a Presidência da República. Essas 
eleições indiretas, no entanto, contavam com ampla consulta 
plebiscitária, pois para Câmaras Municipais e de Deputados, 
a eleição se fazia por sufrágio direto. Para o Conselho Federal, 
cada Estado elegeria, através da Assembleia Legislativa, um re-
presentante, sendo que os demais eram indicados pela Presi-

dência da República. No caso do presidente da República, sua 
eleição tinha por base um Colégio Eleitoral composto de elei-
tores designados pelas Câmaras Municipais, pelo Conselho de 
Economia Nacional (dentre empregados e empregadores) e 
pela Câmara dos Deputados. Nessa medida, o Poder Executi-
vo se sobrepunha a qualquer poder (Judiciário e Legislativo).

Um Estado de excepcionalidade: presidente 
do Supremo Tribunal Federal assume a 
Presidência da República do Brasil – 1945

O ano de 1945 marcou profundamente a história política 
brasileira, visto que após nove anos de ditadura, conhecida 
como Estado Novo (1937/1945), Getúlio Vargas renunciou ao 
cargo, pressionado pelas forças democráticas que não tiveram 
à frente seus oposicionistas históricos, porém membros de seu 
próprio Ministério, com destaque para o ministro da Guer-
ra – Góis Monteiro – e para ministro do Supremo Tribunal 
Federal – José Linhares. Esse episódio foi investido de muito 
tato político, pois desencadeara o processo às eleições para a 
Assembleia Constituinte, a qual deveria ser realizada sem qual-
quer transtorno.

Nepotismo de Vargas acelera sua queda

João Alberto Lins de Barros era um político ligado ao te-
nentismo e, mesmo ministro de Vargas, via com desconfiança 
as ações intimistas do presidente, temendo por um novo golpe 
que impedisse as eleições de 1945 através de novas ações dita-
toriais. Frequentemente, João Alberto organizava, sigilosamen-
te, reuniões em sua residência, avaliando com companheiros, 
como Eduardo Gomes, Juarez Távora e Oswaldo Cordeiro de 
Farias, o andamento do processo eleitoral. Dizia ele a Cordeiro 
de Farias:

[...] se ele (Getúlio) optar pelo golpe, certamente vai retirar-
-me, antes, da chefia de polícia, pois sabe que não pode contar 
comigo para uma ação dessa natureza. Faço um compromisso 
com você: tão logo perceba as manobras para minha substitui-
ção, tomarei essas medidas como indício do golpe, e o avisarei. 
(BAUAB, 2008, p. 29).

No dia 25 de outubro, o então ministro da Guerra, Gene-
ral Góis Monteiro, foi notificado, por um telefonema de João 
Alberto, até então chefe de polícia, de sua remoção para a pre-
feitura do Distrito Federal e que em seu lugar Getúlio Vargas 
nomeara seu irmão, Benjamin Vargas.
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Bauab (2008, p. 8) assim reconstituiu esse momento defi-
nidor:

Tal notícia tomou forma de punhal dirigido ao peito do in-
terlocutor. Góis deu-se por traído, considerando quebrados 
todos os compromissos firmados pelo presidente da Repúbli-
ca, a quem Góis dissera, em final de 1944, que se esforçaria 
para “acabar com o Estado Novo”, regime ditatorial iniciado 
em 10 de novembro de 1937 e sustentado militarmente por 
ele próprio e pelo General Dutra. A nomeação de Benjamin, 
de reputação controversa, para tão relevante função era um 
forte indicativo de um plano continuísta do irmão-presidente.

Depois de saber que essa decisão fora tomada sem que ele 
(Góis) fosse comunicado antecipadamente, apresentou sua de-
missão do Ministério da Guerra, redigindo sua carta-renúncia, 
mas, antes, convocou o alto oficialato a fim de comunicar a 
traição. Reunidos, os militares, inconformados com a renúncia, 
exortaram-lhe para que assumisse “[...] a função de coman-
dante-em-chefe das três Forças Armadas, com o propósito de 
evitar-se uma luta civil. Góis concordou com a incumbência 
e já lhes passou missões a serem cumpridas ao longo daquele 
dia.” (BAUAB, 2008, p. 8).

Nessa reunião, Benjamin Vargas tentou, em vão, comunicar 
sua nomeação, sendo permanentemente interrompido e impe-
dido de fazê-lo. Após trocas de palavras pouco polidas, Benja-
mim “desconsertado, retirou-se do salão, momento em que os 
generais Mendes e Morais e Álcio Souto se aproximaram de 
Góis a fim de pedir-lhe permissão para prender o malquisto 
visitante, mas a detenção não foi autorizada.” (BAUAB, 2008, 
p. 9). A notícia chegou a Vargas pelo próprio irmão, causando 
desconforto ao presidente, que solicitou imediatamente duas 
reuniões: com o futuro candidato à Presidência da República, 
Eurico Gaspar Dutra, e também outra, duas horas após a pri-
meira, com o demissionário Góis Monteiro. Dutra concordou 
em participar da reunião, porém o segundo não concordou.

Dutra retornou do palácio do governo trazendo três pro-
postas formuladas por Vargas, a fim de dar cabo da inusitada 
situação política: “[...] primeira, manter o status quo anter; se-
gunda, manter os atos do Governo e Góis poderia indicar o seu 
sucessor na pasta; terceira, praticar no governo modificações 
que Góis viesse a indicar. Ficando ele ainda com o controle ge-
ral da situação.” (BAUAB, 2008, p. 10). Góis Monteiro rechaçou 
as três propostas e solicitou que o general Osvaldo Cordeiro de 
Farias, nomeado chefe de seu Estado Maior, levasse até Getúlio 
Vargas a proposta para sua renúncia, garantida sua segurança 
e de sua família.

O general Cordeiro rumou para o palácio do governo a fim 
de convencer Getúlio Vargas. Enquanto isso, a reunião prosse-
guia avaliando que, no caso de renúncia de Vargas, quem po-
deria assumir a direção suprema do país. Estavam presentes 

Eduardo Gomes e Eurico Gaspar Dutra, candidatos à sucessão 
de Vargas nas eleições. Mediante o silêncio, Dutra, com extre-
ma habilidade política, decidiu o impasse, aduzindo que “[...] 
a bandeira que vinha sendo empunhada pelo partido de seu 
adversário, com o mote ‘Todo o poder ao Judiciário’, mereceria 
ser hasteada por todos. Incontinente, o brigadeiro estendeu-lhe 
a mão, dizendo ‘de pleno acordo’ [...].” (BAUAB, 2008, p. 11). 
O nome natural da sucessão de Vargas seria, indubitavelmente, 
o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares que, 
antes de aceitar, sugeriu que Góis Monteiro assumisse o cargo, 
ao que o general rejeitou, preferindo continuar no comando 
das Forças Armadas. Bauab (2008, p. 11) avaliou esse momen-
to, considerando que:

Mais que política, alçava-se como jurídica a indicação do pre-
sidente do STF para ocupar a Presidência da República, por-
quanto estava ele na linha sucessória fixada pela Constituição 
de 1934, ressuscitada, em termos, ante a perda da impositi-
vidade de Constituição totalitária de 1937, decorrente de um 
processo de autofagia, ao não ter sido a Carta submetida à 
consulta plebiscitária nela própria prevista (art. 186, em sua 
redação original). E, mesmo que se considerado aplicável o 
texto de 1937, a solução preconizada por ele para a vacância 
presidencial já não era mais passível de ser viabilizada.

A reunião de Góis prosseguiu com a presença maciça de 
militares que avaliaram o governo Vargas de forma negativa, 
especialmente devido aos exílios, prisões, perdas de direitos 
políticos, o que não só surpreendeu Góis Monteiro, colocando 
em xeque as garantias que ele havia proposto caso Vargas acei-
tasse renunciar, porém, o general Álcio Souto delegou a Góis 
Monteiro liberdade para decidir sobre os desdobramentos do 
tão almejado episódio. Preparativos de guerra foram acionados 
e o palácio do governo cercado com tanques.

Não foram necessários tiros, pois o retorno de Oswaldo 
Cordeiro foi acompanhado de uma carta-renúncia assinada 
por Vargas. Restava apenas anunciar a José Linhares sobre sua 
escolha para a Presidência da República, o que foi feito por três 
generais: José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, o almirante 
Lara de Almeida e o brigadeiro Amílcar Pederneiras, represen-
tando as Forças Armadas.

Às duas horas da manhã do dia 30 de outubro de 1945, 
Getúlio Vargas renunciou, e tomou posse na direção do país 
o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Se-
gundo Bauab, “[...] visivelmente cansado e em trajes civis um 
pouco amarrotados, o velho militar (General Góis Monteiro) 
passou, então, a palavra à personalidade central daquela ceri-
mônia quase informal, que fez uma breve alocução,” (BAUAB, 
2008, p. 7).

Palavras de posse de José Linhares ao tomar posse na Pre-
sidência do Brasil:
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Em virtude dos graves acontecimentos políticos que agitam no 
momento os destinos do País, e na qualidade de presidente do 
Supremo Tribunal Federal, assumo, com o apoio das Forças 
Armadas, a Presidência da República, esperando corresponder 
pelos meus atos a tão elevada investidura. Faço um solene ape-
lo a todos os meus patrícios, das cidades e dos campos, para 
levar a termo a recomposição do País, nos quadros legais.
Essa determinação eu tomo nos ombros, compenetrado de 
que um objeto superior nos anima, sem desfalecimentos, a 
reunir em torno dos grandes destinos da Pátria os esforços 
comuns para edificação de uma obra democrática que fará a 
prosperidade e o bem de todos os brasileiros. Empenhado nes-
te propósito e acudindo aos anseios da nação, prosseguirei na 
minha tarefa, com igual devotamento, acrescido de indispen-
sável cooperação que até agora não me faltou, da magistratura 
brasileira, por mim convocada para a eleição, que serão reali-
zadas em 2 de dezembro. (BAUAB, 2008, p. 7).

Linhares, então presidente da República, readmitiu na Che-
fatura de Polícia a João Alberto, assim como nomeou para seu 
Ministério: Relações Exteriores, Pedro Leão Veloso; Educação 
e Saúde, professor Raul Leão da Cunha (Reitor da Universi-
dade do Brasil); Viação e Obras Públicas, Engenheiro Maurí-
cio Joppert da Silva; Agricultura, Teodureto Leite de Almeida 
Camargo; Fazenda, José Pires do Rio (Prefeito de São Paulo); 
Justiça, Antônio Sampaio Dória; Trabalho, Major Roberto Car-
neiro de Mendonça; Marinha, Vice-Almirante Jorge Dodswor-
th Martins; Aeronáutica, Brigadeiro Armando Trompowsky 
de Almeida; Guerra, General Góis Monteiro (BAUAB, 2008, 
p. 33-34).

José Linhares – Presidente do STF

Para os Estados, Linhares, mesmo sabendo-se temporário 
no cargo, fez questão de apagar qualquer vestígio do Estado 
Novo, nomeando, majoritariamente, desembargadores e mi-
nistros do Supremo, garantindo, nessa medida, as eleições que 
estavam próximas. A gestão de José Linhares recebeu abalizada 
avaliação de H. da Silva Lima, do jornal Diário de São Paulo, 
que ponderou:

Poder Judiciário (como o Exército e o Clero, que com ele são 
as únicas forças organizadas que possuímos, porque repou-
sam na disciplina) foi das raras instituições que conseguiram 
sobreviver à subversão social e política, o que, de resto, tem 
ocorrido em outros países, ainda que sob o drama da ocupa-
ção estrangeira. (BAUAB, 2008, p. 36).

Linhares tomou também para si a tarefa de expurgar da le-
gislação eleitoral qualquer vestígio de arbítrio. Assim, em 1º de 
novembro de 1945, revogou o Decreto-Lei n. 8.063, que ante-
cipava as eleições estaduais. Aos 3 de novembro, baixou o De-
creto-Lei n. 8.157, revogando o artigo 143 do Código Eleitoral, 
que desapropriava o patrimônio dos partidos políticos extintos 
por ocasião do Estado Novo. A devolução desse patrimônio foi 
determinada pelo Decreto-Lei n. 8.170. Ao lado dessas altera-
ções na esfera eleitoral, outras medidas foram tomadas para 
extirpar os desmandos nas diversas esferas da administração 
pública e privada, da legislação anterior.

Outras providências de ordem prática foram ajustadas no 
que tange à questão eleitoral, como deixar a cargo dos Tri-
bunais Regionais Eleitorais de cada Estado a decisão sobre o 
sistema de urnas que considerasse mais apropriado. Quanto 
às cabines, o modelo a ser seguido pelas unidades federativas 
era o do Distrito Federal: “[...] a colocação, no ângulo da sala 
onde estivesse instalada a mesa receptora de um arame preso 
às paredes na altura de dois metros, e dele pendente um pano 
verde-escuro, posicionando-se, no espaço interior criado, uma 
pequena mesa ou cadeira.” (BAUAB, 2008, p. 38). Quanto aos 
títulos de eleitor, sua encomenda foi feita na Imprensa Nacio-
nal que efetuaria a entrega deste documento em tempo hábil 
e devidamente numerados e rubricados. O prazo de entrega 
dos títulos foi prorrogado de 23 para 30 de novembro, e sua 
entrega, em todo país, com celeridade foi feita via aérea, graças 
ao apoio do Ministério da Aeronáutica.

Avaliações positivas à gestão de José Linhares foram recor-
rentes, a exemplo do que foi veiculado no discurso de posse, 
no STF, do desembargador José Antonio Nogueira: “[...] fato 
único na história a entrega do poder da nação aos seus juízes, 
constituindo-se um exemplo para as demais nações.” (BAUAB, 
2008, p. 39).

Para o pleito para Presidência da República, realizado no 
dia 2 de dezembro de 1945, disputaram as eleições quatro can-
didatos, e o resultado foi o seguinte:

Presidente da República

Candidato Sigla partidária Votos

Gal. Eurico Gaspar Dutra PSD 3.251.507
Brig. Eduardo Gomes UDN 2.039.341
Yedo Fiuza PCB 569.818
Mário Rolins Perez (Torres) POT 10.001

Fonte: Porto (1989, p. 262)
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Eurico Gaspar Dutra

A eleição para vice-presidente somente se realizou após 
o final dos trabalhos da Constituinte, aos 19 de setembro de 
1946:

Vice-presidente da República

Candidato Votos

Sen. Nereu de O. Ramos 178
José Américo de Almeida 139
Sen. E. de Melo Viana 1
José C. de Macedo Soares 1
Sen. Luís Carlos Prestes 1

Fonte: Porto (2002, p. 288) 

Mesmo tendo renunciado, Vargas, ainda nas eleições de 
1945, conseguiu se eleger senador (BAUAB, 2008).

Na Constituição de 1946 os partidos políticos ganharam 
exclusividade da representação, ficando “[...] assegurada a re-
presentação proporcional dos partidos políticos nacionais [...] 
Os partidos políticos terão representação proporcional, total 
ou parcial, na forma que a lei estabelecer (art. 148).” (PORTO, 
1989, p. 210).

O Código Eleitoral de 1950
Novo Código Eleitoral foi aprovado pela Lei n. 1.164, de 24 

de julho de 1950, que modificou o sistema de votação para pro-
porcional, de lista, podendo o eleitor votar em candidatos pre-
parados pelo partido, ou só na legenda. O novo Código Elei-
toral foi fruto de um longo processo de maturação, incluindo 
algumas inovações importantes:

[...] digna de nota a extinção do processo de alistamento ex-
-officio, instituído pelo art. 22 do Decreto-Lei n. 7.586, e a ado-
ção do processo de Hondt para os cálculos da representação 
proporcional, revogando o princípio vigente, segundo o qual 

os lugares não preenchidos com a verificação dos quocientes 
partidários seriam atribuídos ao partido que tivesse alcançado 
maior número de votos. (PORTO, 1989, p. 270).

A questão do voto de legenda não foi unânime entre os par-
lamentares, uma vez que na coligação alguns partidos menores 
tinham que aceitar candidatos que não tinham tradição par-
tidária, porém, seus eleitores eram obrigados a ceder seu voto 
ao partido majoritário. A grande reação veio da Liga Eleitoral 
Católica – LEC, que concebia

[...] a legenda interpartidária, uma vez registrada, permitiria 
uma seleção dos valores dentro dos diversos partidos, de for-
ma que o eleitor católico pudesse votar em uma chapa sem 
constrangimento algum, composta de elementos inteiramente 
favoráveis a seus princípios. Destarte, o candidato colocado 
na legenda interpartidária levaria para seu partido as legendas 
que lhe fossem atribuídas, que se somariam aos seus votos ob-
tidos dentro do partido. (PORTO, 1989, p. 270).

Após muita discussão, a Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara reforçou o princípio do novo Código Eleitoral, 
mesmo em detrimento dos partidos minoritários.

Outra importante inovação, introduzida em 1955, foi a 
criação da Folha Individual de Votação, proposta pelo então 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edgard Costa, e vo-
tada na Câmara por propositura do deputado Raul Pilla, que

[...] fixando o eleitor na mesma seção eleitoral, sendo conser-
vada em cartório, para remessa oportuna à respectiva Mesa 
Receptora, a folha individual de votação viria abolir, entre 
outras fraudes, a do uso do título falso, ou segunda via, obti-
da de modo doloso, que possibilitava a duplicidade de votos 
em seções diferentes, e a retenção do título pelos cabos eleito-
rais, como forma de obstar o exercício do voto de adversários. 
(PORTO, 1989, p. 273-274).

Eleições para presidência da 
República do Brasil − eleições 
de 3 de outubro de 1950

Mesmo tendo sido eleito senador pelo Rio Grande do Sul, 
na Constituinte de 1946, Getúlio Vargas pouco compareceu 
naquela Casa, visto já iniciar uma articulação para as próximas 
eleições presidenciais. Ademar de Barros, em São Paulo, lançou 
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a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da República, 
tendo como possíveis adversários o PSD e o PC, com Cristiano 
Machado; o PSB com João Mangabeira; a UDN, com o apoio 
do PL e do PRP, com Eduardo Gomes, e o PTB e o PSP (ade-
maristas) com Vargas. Essas articulações políticas proporcio-
naram o seguinte resultado:

Presidente da República

Candidato Votos

Getúlio Vargas 3.849.040
Eduardo Gomes 2.342.384
Cristiano Machado 1.697.193
João Mangabeira 9.466

Fonte: Porto (1989, p. 264)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

João Café Filho 2.520.790
Odilon Braga 2.344.841
Altino Arantes 1.649.309
Alípio C. Neto 10.800
Vitorino Freire 524.079

Fonte: Porto (1989, p. 264)

Getúlio Vargas 

Tendo Getúlio Vargas obtido 47% dos votos, a UDN bus-
cou, através de recurso, impugnar as eleições, tendo por base 
o fato de que “A Carta de 1946 não dizia taxativamente que 
a eleição do presidente da República deve ser por maioria 
absoluta. Mas pode-se compreender assim.” (PORTO, 1989, 
p. 264).

Quatro anos depois, um episódio afastou Vargas da Presi-
dência da República, o atentado contra o jornalista e político 
Carlos Lacerda, ocasião em que as Forças Armadas exigiram o 
afastamento do presidente, acusado de tramar essa agressão. 
Café Filho assumiu a direção do país e Vargas se suicidou aos 
24 de agosto de 1954.

A introdução da cédula única – 1955

A cédula única de votação, instituída pela Lei n. 2.550, de 
25 de julho de 1955, foi confeccionada e seu uso oficial auto-
rizado, garantindo liberdade e sigilo. Dentro da cabine, o elei-
tor, frente às listas ali afixadas, poderia, com inteira liberdade, 
escolher os seus candidatos e legendas partidárias. Segundo 
Porto, esse mecanismo “[...] facilitaria a apuração dos pleitos 
e contribuiria, em parte, para combater o poder econômico, 
liberando os candidatos dos avultados gastos com impressão 
de cédulas.” (PORTO, 1989, p. 274). Polêmica, essa propositura 
recebeu diversas opiniões contrárias, que alegavam a dificul-
dade de remessa da cédula oficial a tempo, em todos os locais 
de votação. Assim, somente com a Lei n. 2.582, de 30 de agosto 
de 1955, ela foi aprovada. Segundo o ministro Edgard Costa, 
defensor da proposta, a cédula única foi utilizada, com sucesso 
e experimentalmente, na eleição de 3 de outubro, o que serviu 
de mecanismo de convencimento aos opositores.

Eleições de 1955

Disputaram as eleições os candidatos indicados pelos Par-
tidos Políticos, tendo sido este o resultado:

Presidente da República

Candidato Votos

Juscelino Kubitschek de Oliveira 3.077.411
Juarez Távora 2.610.462
Adhemar de Barros 2.222.725
Plínio Salgado 714.379

Fonte: Porto (1989, p. 265)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

João Goulart 3.591.409
Milton Campos 3.384.739
Danton Coelho 1.140.261

Fonte: Porto (1989, p. 265)

Juscelino Kubitschek 
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Também nessa eleição foi questionado o percentual do ven-
cedor, uma vez que Juscelino se elegera com apenas 35% dos 
votos, sob alegação de maioria absoluta, porém, a coligação 
PSD/PTB venceu na argumentação.

Essa aliança garantiu, igualmente, vitória nas eleições de 
1960, quando Jânio Quadros foi lançado como candidato à 
Presidência da República:

Presidente da República

Candidato Votos

Jânio da Silva Quadros 5.636.623
Henrique Lott 3.846.825
Adhemar de Barros 2.195.709

Fonte: Porto (1989, p. 266)

Vice-presidente da República

Candidato Votos

João Goulart 4.547.010
Milton Campos 4.237.719
Fernando Ferrari 2.137.382

Fonte: Porto (1989, p. 266)

Jânio Quadros 

Nessas eleições, não houve qualquer questionamento 
quanto à validade da eleição, uma vez que a questão da maioria 
absoluta deixou de existir.

Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, tendo 
sido substituído pelo vice-presidente João Goulart, responsá-
vel pela introdução do sistema parlamentarista de governo, 
através da Emenda Constitucional n. 4, de 2 de setembro de 
1961. Essa medida visou tão somente acalmar a situação polí-
tica desencadeada pelas forças conservadoras. Segundo o novo 
sistema, “[...] o Poder Executivo seria exercido pelo presidente 
da República e pelo Conselho de ministros, atribuindo a este 
a direção e a responsabilidade da política do governo, assim 
como da administração federal.” (PORTO, 1989, p. 278). O 
presidente da República deixaria de ser eleito pelo povo, mas, 
sim, pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta de votos. 
Caberia a ele nomear o presidente do Conselho de ministros e, 

por indicação deste, os demais ministros de Estado, podendo 
o presidente do Conselho exonerar qualquer deles, quando lhe 
aprouvesse.

João Goulart 

Ditadura militar assume o poder

A multidão entrou pelos quartéis e mesmo no palácio do governo 
para levar aos dirigentes do Estado e às Forças Armadas a boa nova 

de suas convicções. In: Álbum de família – 1932. São Paulo: Livraria Martins Editora 

Com a tomada de poder pelos militares, em 1964, o presi-
dente João Goulart foi deposto. A diversidade de partidos po-
líticos foi abolida com a instituição do bipartidarismo: Arena e 
MDB. Ao lado dessa alteração, inúmeros políticos e intelectuais 
foram cassados e os eleitores, a partir daí, somente votavam 
para deputados federais, estaduais e também para vereadores. 
Os demais cargos, inclusive o de governador, estavam subme-
tidos à indicação da Presidência da República. Nessa medida, 
pelo Ato Institucional n. 3, os governadores passaram a ser elei-
tos de forma indireta, ou seja, através da decisão das Assem-
bleias Legislativas, o que ocorreu entre os anos de 1967 a 1979, 
sendo que, desta última data até 1983, a eleição para governa-
dor incluiu a participação dos delegados das Câmaras Munici-
pais. Da mesma forma, os prefeitos passaram a ser nomeados 
pelo governador, mediante aceite prévio da Assembleia Legis-
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lativa Estadual. No que concerne ao Senado, sua renovação se 
dava de forma indireta e também direta. Aqueles que eram es-
colhidos indiretamente eram chamados de Senadores Biônicos.

No dia seguinte à deflagração do Golpe de 1964, o cargo de 
presidente da República foi considerado vago. Dez dias depois, 
foi realizada a primeira eleição do regime militar, garantida 
pelo Ato Institucional de 9 de abril, o qual designava o Con-
gresso Nacional como Colégio Eleitoral para definir o presi-
dente para exercer o cargo até 31 de janeiro de 1966.

Polícia reprime passeata em São Paulo, junho de 1977 
In: Revista Nosso Século, v. 1960/1980, n. 81, p. 237

Governantes do período militar (1964-1985)

Nesse pleito indireto, concorreram os marechais Humber-
to de Alencar Castello Branco, Juarez Távora e o ex-presidente 
Eurico Gaspar Dutra. O primeiro foi eleito aos 11 de abril de 
1964, com 361 votos (76%), Juarez Távora com 3 votos (0,6%) 
e Eurico Gaspar Dutra com 2 votos (0,4%). O nível de abs-
tenção foi alto, de 72, correspondendo a 15,2%, e deixaram de 
comparecer 37 parlamentares, correspondente a 7,8%. (Dispo-
nível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em: maio 2009).

Castelo Branco
15.04.1964 a 15.03.1967

Costa e Silva
15.03.1967 a 31.08.1969

Ernesto Geisel
15.03.1974 a 15.03.1979

João B. Figueiredo
15.03.1979 a 15.03.1985

Emílio G. Médici
30.10.1969 a 15.03.1974

O presidente da República que sucedeu a Castelo Branco 
foi Arthur da Costa e Silva, filiado à Arena, cujo mandato foi de 
2 anos, 5 meses e 16 dias, com início aos 15 de março de 1967 e 
findo em 31 de agosto de 1969. Costa e Silva recebeu 294 votos, 
assim como seu vice-presidente, Pedro Aleixo.

Sucedeu-lhe Emílio Garrastazu Médici, com 293 votos, 
também filiado à Arena. Seu mandato foi de 4 anos, 4 meses e 
17 dias, iniciando em 30 de outubro de 1969 e finalizando aos 
15 de março de 1974.

O terceiro presidente militar foi Ernesto Geisel, eleito indi-
retamente no dia 15 de janeiro de 1974, obtendo 400 votos, e 
esteve à frente da direção do país de 15 de março de 1974 até 
15 de março de 1979, por exatamente 5 anos. Sucedeu-lhe João 
Batista Figueiredo, eleito com 355 votos e seu vice-presidente, 
Euler Bentes Monteiro, com 225 votos. O mandato, de 6 anos, 
foi iniciado aos 15 de março de 1979 e finalizado no mesmo dia 
e mês do ano de 1985.

Durante o regime militar, muitas medidas excepcionais – 
os Atos Institucionais – foram impostas ao povo brasileiro:

 m AI  2: extinguiu os partidos políticos;

 m AI 3 (fev. 1966): estabeleceu eleições indiretas para 
governador e vice-governador, sendo que os prefeitos 
seriam escolhidos pelo governador. Os senadores eram 
eleitos de forma indireta;

 m AI 4: instituiu o bipartidarismo – Aliança Renovadora 
Nacional (Arena) e Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB);

 m AI 5: suspendeu as garantias constitucionais;

 m Ato Complementar n. 72: suspendeu a eleição para 
presidente da República;

 m Lei Falcão n. 6.339: proibiu a propaganda eleitoral;

 m Emenda Constitucional n. 8 (1977): instituiu a figura 
do Senador Biônico.
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Abertura política

Militares com força armada nas ruas 
In: Revista Nosso Século, v. 1960/1980, n. XX, p. 196

O Plebiscito de 6 de 
janeiro de 1963

A discussão sobre as formas de governo brasileiro sempre 
foi objeto de debate nos círculos políticos, ficando adstritos no 
âmbito das respectivas esferas. Quase às vésperas do golpe mi-
litar de 1964, com a renúncia do presidente Jânio Quadros e 
pela ausência no país do vice-presidente João Goulart, foi edi-
tada a Emenda Constitucional n. 4, de 2 de setembro de 1961, 
mais conhecida como Ato Adicional que 

[...] veio instituir o sistema parlamentarista de governo, decla-
rando que o Poder Executivo seria exercido pelo presidente da 
República e pelo Conselho de ministros, atribuindo-se a este 
a ‘direção e a responsabilidade da política do governo, assim 
como da administração federal’ (art. 1º). (PORTO, 1989, p. 305). 

De acordo com esse sistema, o presidente da República 
passaria a ser eleito pelo Congresso Nacional, por maioria ab-
soluta. Por ele, deveria ser realizado um plebiscito para homo-
logação ou não dessa forma de governo: “Sobre a realização 
do plebiscito que decida da manutenção do sistema parlamen-
tar ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, 
fazer-se consulta plebiscitária nove meses antes do término do 
atual período presidencial (Art. 25).” (PORTO, 1989, p. 305).

Tancredo de Almeida Neves foi o primeiro presidente a ser 
convidado para o cargo sob o regime Parlamentarista. Ele ob-

teve 480 votos. Devido a questões internas, o mesmo declinou 
do cargo, e o presidente João Goulart convidou em seguida a 
Auro Moura Andrade, que igualmente não aceitou e, em ter-
ceira tentativa, a Francisco Brochado da Rocha que, em discur-
so, não reconheceu o regime parlamentarista como legítimo 
(PORTO, 1989, p. 306-307). Assim, comentando este último 
episódio, Levi Carneiro avaliou:

Não faltavam ao Professor Brochado da Rocha dignidade, de-
votamento: faltar-lhe-ia ambientação, conhecimento perfeito 
do meio político em que vinha atuar. Ele próprio não seria 
bem conhecido, e poderia ser incoerente aceitando o governo 
que declararia não poder exercer... Sai do governo confessan-
do-se vencido por desatendido pelo Congresso quanto à parti-
cipação do plebiscito. Como que humilhado, volve ao seu Es-
tado, mergulha na lide eleitoral – e morre, de súbito. (PORTO, 
1989, p. 307).

O primeiro presidente do Conselho de ministros foi Tan-
credo Neves, que, teoricamente, por nove meses ficaria à frente 
do governo, até o momento em que se afastaria para se candi-
datar a cargo eletivo.

Tancredo Neves

Frente a essa situação, o presidente João Goulart deveria 
encaminhar outro nome para presidir o Conselho. Após algu-
mas trocas de nomes, sendo o do professor Francisco Brochado 
o último, decidiu-se pelo plebiscito, que objetivou proceder a 
uma eleição plebiscitária extensiva a todo o país, visando co-
lher a opinião da maioria da população sobre o sistema po-
lítico a ser adotado no Brasil: o parlamentarista (sim) ou o 
presidencialista (não). O resultado foi positivo ao retorno do 
sistema presidencialista.

Resultado do plebiscito sobre sistema parlamentarista de 
governo:

NÃO 9.457.448
SIM 2.073.582

Fonte: Porto (1989, p. 281)
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O Código Eleitoral de 1965 − Lei 
n. 4.737, de 15 de julho de 1965

Confeccionado e aprovado em pleno Regime Militar, o Có-
digo Eleitoral de 15 de julho de 1965, e em vigor até hoje, é 
a expressão de um momento de impacto e decepção, pois os 
militares, que estariam temporariamente no poder, resolveram 
não abandoná-lo, prosseguindo no comando da nação. A Lei 
n. 4.737 preconizou, devido ao momento de excepcionalidade 
política, eleições indiretas, adotadas nos cargos do Executivo, 
em todos os níveis:

Art. 1º Este código contém normas destinadas a assegurar a 
organização e o exercício de direitos políticos precipuamente 
os de votar e ser votado.
Parágrafo único O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-
truções para sua fiel execução.
Art. 2º Todo poder emana do povo e será exercido, em seu 
nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre 
candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressal-
vada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e 
leis específicas.

O Código é bastante minucioso, tratando com detalhes de 
diferentes aspectos do Direito Eleitoral, dedicando parte es-
pecial aos crimes eleitorais. Mesmo tendo sido editado num 
período excepcional, “[...] foi recebido pelas Constituições se-
guintes, inclusive na de 1988. [...] o código é uma lei ordinária, 
por isso ela foi recebida pela Constituição de 1988, como força 
de Lei Complementar.” (GONÇALVES, 2010).

Ainda segundo esse estudioso do Direito Eleitoral, um im-
portante e decisivo papel é desempenhado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral – TSE, que

[...] edita resoluções: consolida essas normas, visto que as 
Resoluções consolidam toda a legislação eleitoral em deter-
minados tópicos. Uma Resolução do TSE tem a força de um 
Decreto Regulamentar, ao detalhar a legislação, sem força de 
lei, sendo, em consequência, inferior à lei. Na prática, porém, 
as Resoluções do TSE são muito poderosas. ex: foi uma reso-
lução do TSE que obrigou a verticalização das eleições, quanto 
à coligação nacional até a municipal. Fizeram uma Emenda 
Constitucional para afastar essa verticalização, feita para reger 
as eleições de 2006. Hoje, não existe mais a obrigatoriedade da 
verticalização. (GONÇALVES, 2010).

O sistema eleitoral na 
Constituição de 1967

A Carta Constitucional reforçou ainda mais o diâmetro do 
Poder Executivo, em detrimento do Legislativo e do Judiciá-
rio, visto que o Brasil se encontrava em plena ditadura militar. 
No texto da Constituição foram apenas indicadas alterações 
quanto à organização, registro e extinção partidária, porém, 
de forma bastante superficial. Foi através da Emenda n. 1, de 
17 de outubro de 1969, que o princípio da fidelidade partidá-
ria foi rigidamente fixado:

Art. 35 Perderá o mandato o deputado ou senador:
 V – Que praticar atos de infidelidade partidária, segundo o 

previsto no parágrafo único do art. 152.
Art. 152
Parágrafo único Perderá o mandato a quem no Senado Fe-
deral, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas 
e nas Câmaras Municipais, quem, por atitudes ou pelo voto, se 
opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos 
de direção partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda foi 
eleito. A perda do mandato será decretada pela Justiça Eleito-
ral, mediante representação do partido, assegurado o direito 
de ampla defesa.

Ajustes futuros foram implementados visando a sua adap-
tação, especialmente após a promulgação da Constituição de 
1988. Vejamos aqui as principais alterações ao Código Eleitoral 
de 1965, segundo Gonçalves:

O artigo 16 da Constituição de 1988 que traz a anualidade 
eleitoral – significa que a lei que alterar o processo eleitoral só 
valerá após um ano da vigência dessa lei. É uma segurança ju-
rídica qualificada. Assim, leis eram feitas mais de um ano antes 
daquelas eleições: se aperceberam que não havia necessidade 
de se fazer leis que regessem apenas uma determinada eleição. 
Seria, na verdade, uma sucessão infinita de legislação paralela.
Lei das Eleições ou Lei Eleitoral n. 9.504 de 1997, uma das mais 
importantes, que atualizou o Código Eleitoral – trata de al-
guns aspectos que estão omissos no Código, como elegibilida-
de, propaganda e pesquisa eleitoral, conduta dos funcionários 
públicos etc.
Lei Orgânica dos Partidos Políticos 9.096 de 1995, que trata só 
dos partidos.
Lei 9.709 de 1998 trata do plebiscito e do referendo.
Lei Complementar 64 de 1990, que tratou da elegibilidade. 
(GONÇALVES, 2010).
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A abertura democrática: 
as Diretas Já

A abertura política ocorreu em meados da década de 1980, 
graças ao respaldo da sociedade civil que se manifestou favorá-
vel ao restabelecimento da democracia. Com essa movimenta-
ção, foram instituídas:

 m eleições diretas para presidente da República;

 m convocadas eleições diretas para prefeitos das capitais;

 m instituídas novas regras para organização dos partidos 
políticos e

 m suspensas as sublegendas e permitidas coligações.

Um grande movimento popular marcou a abertura políti-
ca, as Diretas Já, proposta pelo deputado federal mato-grossen-
se Dante Martins de Oliveira.
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Aniversário de São Paulo – manifestação do movimento Diretas Já, na praça da Sé  (25/1/1984) 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 290

Dante Martins de Oliveira lendo proposta de 
emenda constitucional pelas Diretas já. 

Câmara dos deputados – Brasília (abr./1984) 
In: Democracia: o progressivo caminhar no Brasil. Brasília-DF: Tribunal Superior Eleitoral, 2009. p. 55
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O último presidente da República eleito indiretamente foi 
Tancredo de Almeida Neves, tendo como vice-presidente José 
Sarney. Tancredo faleceu antes de iniciar o mandato, sendo 
substituído pelo vice-presidente José Sarney.

José Sarney

A Constituição de 1988
A Constituição de 1988 ficou e é ainda conhecida como 

Constituição Cidadã. Isso se deve ao fato de que as discussões 
que antecederam sua elaboração contaram com a participação 
de diversos segmentos da população, através das reivindicações 
trazidas ao debate por seus representantes, explicou o relator 
geral da Carta Constitucional, Bernardo Cabral:

Elegemos um método de trabalho que privilegiou a esponta-
neidade das contribuições ao invés de enfatizar a segurança de 
um texto inicial a partir do qual realizaríamos nosso trabalho. 
Tratava-se, sem dúvida alguma, de uma metodologia audacio-
sa e controvertida, devido às suas características participativas. 
Foi realizado um amplo levantamento das aspirações nacio-
nais expressas pelos constituintes e, também, pelo próprio 
povo organizado, através de emendas populares. No estágio 
inicial, o objetivo era a produção de um documento que refle-
tisse a consciência da maioria do povo, tal como percebida por 
seus representantes. (PORTO, 1989, p. 364).

Aprovação da Constituição Brasileira de 1988  
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 298

Movimentação popular pela abertura política 
In: Álbum de família – 1932. São Paulo: Livraria Martins Editora

Comício Pró-Diretas – Campanha Diretas Já – Brasília (1984) 
In: Democracia: o progressivo caminhar no Brasil. Brasília-DF: Tribunal Superior Eleitoral, 2009. p. 47
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Na avaliação de Porto, o texto constitucional revelou signi-
ficativos avanços no campo dos direitos econômicos e sociais, 
porém:

[...] não se ouviu, na Assembleia Constituinte, um debate à 
altura dos problemas trazidos à nossa representação políti-
ca. Nenhuma alteração de monta se propôs à cena eleitoral e 
partidária a não ser a ênfase que se trouxe ao exercício direto 
da soberania. [...] Somente dez anos depois da aprovação da 
Constituição é que o Congresso, por lei de novembro de 1998, 
aprovou a regulamentação do disposto nos incisos I, II e III de 
seu artigo 14. Plebiscito e referendo, diz o texto, são ‘consultas 
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acen-
tuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou ad-
ministrativa’. O plebiscito, convocado ‘com anterioridade ao 
ato legislativo ou administrativo’; o referendo, com posterida-
de. Quanto à iniciativa popular, deixou a lei de trazer corretivo 
a uma grande dificuldade em sua apreciação pelo legislativo: 
a exigência, para a organização de listas de eleitores, de que 
entidades associativas se responsabilizem pela idoneidade das 
assinaturas. (PORTO, 1989, p. 366).

Na opinião do conceituado historiador José Murilo de 
Carvalho, a Constituição de 1988 ampliou também, mais que 
qualquer das antecedentes, os direitos sociais. Fixou em um sa-
lário mínimo o limite inferior das aposentadorias e pensões e 
ordenou o pagamento de uma pensão de um salário mínimo 
a todos os deficientes físicos e a todos os maiores de 65 anos, 
independente de terem contribuído para a previdência. Intro-
duziu ainda a licença-paternidade, que dá aos pais cinco dias 
de licença trabalho por ocasião do nascimento dos filhos: “[...] 
o progresso mais importante se deu na área da educação fun-
damental, que é fator decisivo para a cidadania.” (CARVALHO, 
2007, p. 206-207).

Outros avanços significativos se deram na seara dos di-
reitos civis, quando a mesma Constituição de 1988 definiu o 
racismo como crime inafiançável e imprescritível, e a tortura 
como crime inafiançável e não anistiável, assim como definiu 
os crimes resultantes de preconceito de cor. No campo eleito-
ral, deu ampla e irrestrita liberdade do cidadão analfabeto de 
exercer seu direito de voto, sendo que para os alfabetizados ele 
é obrigatório.

O voto em branco e o quociente 
para as eleições proporcionais

Pelo Código Eleitoral, os votos em branco eram considera-
dos para a fixação do quociente para as eleições proporcionais. 
Pela Constituição de 1988, estes votos não seriam levados em 
conta no momento da contagem final dos votos. Esse impasse 
foi objeto de muito debate. Estaria a Constituição acima do 
Código Eleitoral? A polêmica ficou dirimida de vez pela Lei 
n. 9.504/97.

Eleições diretas para presidente 
da República pós-1989

Aos 15 de novembro de 1989, realizou-se eleição geral para 
a Presidência da República. A concorrência foi grande e bem 
diversificada. Vejamos os seis mais bem votados no primeiro 
turno:

Presidente da República

Candidato Votos

Fernando Collor 20.611.030
Luiz Inácio Lula da Silva 11.622.321
Leonel Brizola 11.167.665
Mário Covas 7.790.381
Paulo Maluf 5.986.585
Guilherme Afif 3.272.520

Fonte: Porto (2002, p. 371)

Ulysses Guimarães 
(Rio Claro-SP, 6/10/1916 – Angra dos Reis-RJ 12/10/1999) 

Presidente da Assembleia Constitucional 
Museu da República, Rio de Janeiro  |  MC59.2d Cpmc/amc 

In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 298
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Comício do candidato Fernando Collor de Melo às eleições de 1989 
Rocinha – Rio de Janeiro (1989) 

In: Democracia: o progressivo caminhar no Brasil. Brasília-DF: Tribunal Superior Eleitoral, 2009. p. 64 

Comício do candidato Lula às eleições de 1989 
Praça Charles Miller – São Paulo (dez./1989) 

In: Democracia: o progressivo caminhar no Brasil. Brasília-DF: Tribunal Superior Eleitoral, 2009

Por ter o candidato mais votado obtido 28,51% dos votos, 
foi realizado um segundo turno com os dois candidatos mais 
votados, consignando vitória a Fernando Collor:

Presidente da República

Candidato Votos

Fernando Collor 35.089.998
Luiz Inácio Lula da Silva 31.076.364

Fonte: Porto (2002, p. 371)

Mesmo tendo sido eleito por eleições diretas, o presidente 
Collor foi condenado ao impeachment, e substituído por Ita-
mar Franco. Na avaliação de Carvalho (2007, p. 204):

Fernando Collor concorreu por um partido, o PRN, sem ne-
nhuma representatividade, criado que fora para apoiar sua 
candidatura. Mesmo depois da posse do novo presidente, esse 
partido tinha 5% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Era, 
portanto, incapaz de dar qualquer sustentação política ao pre-
sidente. A vitória nas urnas ficou, desde o início, comprometi-
da pela falta de condições de governabilidade.

Itamar Franco

Novas eleições gerais ocorreram em 1994 e 1998, tendo 
sido mais votados:

Presidente da República

Candidato Votos

Fernando Henrique Cardoso 34.350.217
Luiz Inácio Lula da Silva 17.112.255
Enéas Ferreira Carneiro 4.670.894
Orestes Quércia 2.771.788

Fonte: Porto (2002, p. 371)

Fernando Henrique Cardoso
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Presidente da República

Candidato Votos

Fernando Henrique Cardoso 35.936.916
Luiz Inácio Lula da Silva 21.475.330
Ciro Gomes 7.426.232
Enéas Ferreira Carneiro 1.447.080

Fonte: Porto (2002, p. 371)

Nas eleições 2002, candidataram-se à Presidência da Re-
pública seis candidatos, que disputaram o cargo no primeiro 
turno:

1º Turno

Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 39.454.692
José Serra PSDB 19.705.061
Anthony Garotinho PSB 15.179.879
Ciro Gomes PPS 10.170.666
Zé Maria PSTU 402.232
Rui Costa Pimenta PCO 38.619

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011

2º Turno

Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 52.793.364
José Serra PSDB 33.370.739

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011

Nas eleições 2006, candidataram-se à Presidência da Re-
pública sete candidatos, que disputaram o cargo no primeiro 
turno:

1º Turno

Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 46.662.365
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin Filho PSDB 39.968.369

Heloísa Helena Lima de 
Moraes Carvalho PSOL 6.575.393

Cristovam Ricardo Cavalcanti 
Buarque PTB 2.538.844

Ana Maria Teixeira Rangel PRP 126.404
José Maria Eymael PSDC 63.294
Luciano Caldas Bivar PSL 62.064

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011

2º Turno

Candidato Partido Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 58.295.042
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin Filho PSDB 37.543.178

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011

Luiz Inácio Lula da Silva
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Pela primeira vez no Brasil, nas eleições de 2010, uma mu-
lher assume a direção máxima do País, Dilma Vana Rousseff, de 
significativa trajetória política no combate à ditadura militar e 
ao pleno exercício da cidadania. 

Dilma Vana Rousseff

No pleito de 2010, disputou nos dois turnos, vencendo, no 
segundo, com 56% dos votos.

O resultado do primeiro e segundo turnos foram:

1º Turno

Candidato Sigla partidária Votos

Dilma Vana Rousseff PT 47.651.434
José Serra PSDB 33.132.283
Marina Silva PV 19.636.359
Plínio de Arruda Sampaio PSOL 886.816
José Maria Eymael PSDC 89.350
José Maria de Almeida PSTU 84.609
Levy Fidélix PRTB 57.960
Ivan Pinheiro PCB 39.136
Rui Costa Pimenta PCO 12.206

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011

2º Turno

Candidato Sigla partidária Votos

Dilma Vana Rousseff PT 55.752.483
José Serra PSDB 43.711.162

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 nov. 2011
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Resenha

A parte II, buscando dar maior visi-
bilidade ao conjunto daqueles que cola-
boraram com a Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso, tem nos Plenos o grande norte es-
trutural. Cada um deles é apresentado em 
sua totalidade, buscando dar a conhecer 
não só seus componentes, mas também os 
discursos de posse e despedida, os princi-
pais acontecimentos de cada gestão, acres-
cidos de uma breve biografia do presidente 
de cada Pleno. Levando-se em conta que o 
Plenário é composto por juízes que atuam 
sazonalmente, uma vez que o Tribunal Re-
gional Eleitoral não possui corpo próprio, 
objetivou-se oferecer um panorama da ro-
tatividade de todos os membros que com-
puseram cada Pleno ao longo dos 80 anos, 
com especial enfoque nos momentos mar-
cantes de cada gestão e as eleições realiza-
das ao longo desse período (1932/2012). 

Dividimos essa segunda parte em cin-
co capítulos, iniciando com o Momento 
Fundador, 1932, quando a Justiça Eleito-
ral de Mato Grosso foi instalada tendo à 
frente no comando do país a controver-
tida figura de Getúlio Vargas, governante 
que, se por um lado foi o grande respon-
sável pela instituição da Justiça Eleitoral 
brasileira, em 1937 cerrou suas portas, 
inaugurando um período ditatorial que 
durou oito anos. Este primeiro momen-
to se encerra, portanto, com o início do 
Estado Novo. O segundo momento toma 
como marco cronológico a reabertura 
da Justiça Eleitoral em Mato Grosso, em 
1945, prosseguindo até 1977, quando 
ocorreu a divisão do Estado. No terceiro 
momento, que se inicia em 1978, com 
Mato Grosso dividido, finda em 1988 
com a plena abertura política do país. O 

quarto momento é dedicado aos anos de 
1989 a 2000, período importante na tra-
jetória do TRE-MT, quando tem início 
o processo de informatização do órgão e 
os decisivos testes na utilização e efetiva 
implantação de urnas eletrônicas, segui-
do da instalação de significativo número 
de Zonas e Postos de Atendimento Elei-
toral necessários para amparar o vigoroso 
processo de colonização de Mato Gros-
so, agora já em fase de sedimentação. O 
quinto e último momento, 2000 a 2010, 
evidencia a irreversibilidade da utilização 
do cadastramento e do voto eletrônico, 
apontando também para outros avanços 
conquistados não só nessa direção, mas 
também na expansão física e adminis-
trativa do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso e seu importante papel no 
processo crescente de democratização. 
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Momento fundador do TRE-MT – 1932-1937

Nos primeiros 30 anos da República, a Justiça Eleitoral ain-
da não existia, ficando as eleições a cargo dos juízes da Jus-

tiça Comum e seus auxiliares, muitas vezes sujeitos a pressões 
dos partidos. Em Mato Grosso, a Primeira República (1889-
1930) foi um período marcado por muita violência e disputa 
política, visto que os coronéis, tanto os do norte como os do 
sul do Estado, manipulavam os eleitores, pressionando-os para 
que votassem nos candidatos por eles escolhidos, mecanismo 
muitas vezes efetivado à base da força armada. 

Inúmeras foram as disputas políticas deflagradas entre os 
coronéis, especialmente os representados pelos proprietários 
de terra e de usinas de açúcar, que mantinham em suas pro-
priedades grande número de trabalhadores, curral eleitoral 
manipulável.

Contou-nos Gastão Müller (PSD/norte) que:

No início deste século (XX), quase toda a economia do Esta-
do estava nas mãos dos grandes usineiros do norte [...] foi o 
período áureo da política dos coronéis [...]; até 30 a situação 
política era muito instável com constantes conflitos – a políti-
ca girava em torno de Cuiabá. A pecuária e a estrada de ferro 
trouxeram novas fisionomias ao sul [...] começaram a surgir 
lideranças sulistas. (NEVES, 1988, p. 33).

Reforça Artur D’Ávila (PTB/sul):

O norte do Estado, além de sempre ter sediado o governo, ti-
nha a sua economia voltada para a mineração e a produção 
usineira. [...] o sul era um deserto, só servia para a pecuária 
[...]; as migrações paulistas, paranaenses e gaúchas instalaram-
-se nas fronteiras do sul. [...] para o norte iam mais os nordes-
tinos em busca da aventura da exploração da borracha e da 
mineração. (NEVES, 1988, p. 49).

Golpe de 1930 e as repercussões 
em Mato Grosso

Por um movimento armado liderado pela Aliança Liberal, 
o presidente da República de então, Washington Luís, foi de-
posto pelo movimento militar oriundo dos Estados de Minas 
Gerais, Paraíba e do Rio Grande do Sul, que alçaram Getúlio 
Vargas ao poder no dia 3 de outubro de 1930. Toda nação esta-
va em alerta, visto o inesperado golpe que tomou de surpresa a 
maioria dos Estados federados. Na opinião do desembargador 
António de Arruda:

A revolução de 30 trouxe alguns benefícios, tais como: sanea-
mento do sistema eleitoral (tentando acabar com a manipu-
lação) e a Legislação Trabalhista. Com o desarmamento dos 
latifundiários, diminuiu o poder das oligarquias. Houve um 
confisco de armas nas usinas e com isso perderam aquela for-Usina do Itaici e seu proprietário Antônio Paes de Barros (Totó Paes) 

In: AYALA, S. C.; SIMON, F. Album Graphico do Estado de Mato-Grosso. Corumbá; Hamburgo: [s.n.], 1914
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ça, que teve consequências da perda do poderio político. Hou-
ve transferência de poder para o setor urbano. (NEVES, 1988, 
p. 105).

Em Mato Grosso, o momento político foi noticiado no dia 
7 de outubro de 1930, pela Gazeta Official do Estado: 

Presidente Aníbal de Toledo – Cuiabá.
Palácio da Guanabara, 5 de outubro de 1930 – Em resposta 
vosso telegrama, comunico-vos que foi decretado hoje o esta-
do de sítio para todo o território da República, pelo Decreto n. 
19.350 de 5 de outubro de 1930, conforme comunicação que 
lhe fez o Ministro da Justiça. Saudações. (MENDONÇA, 1974, 
v.1, p. 188).

O mesmo periódico oficial publicou os telegramas recebi-
dos pelo presidente do Estado, Aníbal de Toledo:

Ministério da Justiça, 6 de outubro de 1930.
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., para os devidos fins, 
que o Governo Federal acaba de decretar feriado o dia de hoje, 
seis, inclusive, até o dia vinte e um do corrente, inclusive, fi-
cando suspensos, durante esse período, os atos impraticáveis 

Gazeta Official 
In: JUCÁ, 2009, p. 96

nos dias feriados por Lei. Excetuam-se desta medida somente 
as repartições de caráter administrativo.
Saudações Atenciosas
Vianna de Castelo (Ministro da Justiça) (MENDONÇA, 1974, 
v. 1, p. 188).

Palácio do Catete – 6 de outubro de 1930. Acuso recebimento 
do telegrama de V. Exa. dando-me notícias situação perfeita 
calma existente nesse Estado.
Também esta Capital, Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiás, Bahia e Espírito Santo estão em completa calma. For-
ças federais e policiais militares fiéis ao governo constituído 
animadas do maior entusiasmo cívico. Comandante da Região 
Militar, em sua sede, Juiz de Fora, com ligação com a Capital 
Federal e mantendo contato direto com todas as unidades, que 
estão firmes no cumprimento dever. Guarnições Federais Rio 
Grande do Sul bateu-se com heroico patriotismo contra os se-
diciosos. Estamos absolutamente seguros da estabilidade das 
instituições para manter a integridade da Pátria.
Cordiais Saudações
Washington Luís. (MENDONÇA, 1974, v. 1, p. 188-189).

Para acalmar os ânimos, o presidente do Estado de Mato 
Grosso, Aníbal de Toledo, escreveu, em 25 de outubro, um ma-
nifesto aos mato-grossenses:

Ao Povo Mato-Grossense.
Meus concidadãos.
Despachos interceptados pelas várias estações radiotelegráfi-
cas do Estado noticiam que anteontem se concluiu na Capital 
da República uma Junta Governativa composta dos Generais 
João de Deus Mena Barreto e Augusto Tarso Fragoso, que as-
sumiu o governo do Brasil e recolheu preso ao Forte de Copa-
cabana o Presidente Washington Luís.
O propósito com que se constituiu essa Junta foi o de fazer 
cessar as hostilidades entre os beligerantes e promover a pa-
cificação entre brasileiros, já tendo aderido a esse objetivo as 
guarnições federais de vários Estados.
Conquanto não sejam oficiais, essas notícias parecem verda-
deiras, pois cessaram completamente as comunicações do Go-
verno Washington Luís tanto com esta Presidência como com 
o Comando da Circunscrição Militar.
Em Mato Grosso, felizmente, a luta não teve repercussão, con-
servando-se o Estado todo em paz, o que nos permite fazer 
a transição para a nova ordem, sem perturbação de qualquer 
natureza.
Venho, por isso, concitar os meus concidadãos a permane-
cerem tranquilos e confiantes na ação do governo para que 
ele possa assegurar e garantir todos os direitos até que receba 
comunicação oficial dos acontecimentos, e deliberar sem pre-

Impressora Tipográfica vertical 
In: JUCÁ, 2009, p. 82
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cipitações sobre a conduta a adotar diante da situação que se 
criou para o Brasil.
Confio no espírito de ordem dos meus concidadãos e no seu 
sentimento de respeito pelo patrimônio moral e material do 
Estado e aguardo tranquilo que todos me auxiliem a manter a 
paz em Mato Grosso.
Cuiabá, 25 de outubro de 1930.
Ass.: Aníbal Benício de Toledo. (MENDONÇA, 1974, v. 1, 
p. 189-190).

Revestido de um tom pacifista, o discurso do dirigente ma-
to-grossense não seria o mesmo dois anos depois, quando o sul 
do Estado, sob a liderança dos generais Bertoldo Klinger, Isido-
ro Dias Lopes e do coronel Euclides de Figueiredo, uniram-se 
às forças constitucionalistas de São Paulo. Para Arnaldo Este-
vão de Figueiredo, PSD/sul:

A consequência de 32 é que Mato Grosso passou a pagar um 
alto tributo à ditadura: Getúlio tirou-nos dois pedaços do Es-
tado, formando os Territórios de Ponta Porã (ao sul) e de Gua-
poré (ao norte). Não digo que tenha sido represália, mas foi 
um ato que não repercutiu favoravelmente em Mato Grosso. 
(NEVES, 1988, p. 60).

Na opinião de Italívio Coelho, 

O sul apoiou a revolução paulista pelas ligações econômicas e 
pela decisão do nosso maior líder da época, que era o Vespa-
siano [...] no momento em que a região perde a revolução e os 
seus líderes têm que fugir e se exilar no Paraguai, isso funda-
mentou mais ainda o sentimento divisionista (NEVES, 1988, 
p. 60).

Vargas foi conduzido ao poder pela Junta Revolucionária, 
iniciando um mandato que, ao lado das restrições constitucio-
nais, projetou e realizou expressivas alterações no país, uma vez 
que grandes transformações, necessárias e urgentes, foram im-
plementadas, seja no âmbito trabalhista, seja no que concerne 
à Justiça Eleitoral, dignamente instalada no ano de 1932, por 
ocasião da promulgação do Código Eleitoral Brasileiro, Decre-
to n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. 

Instalação do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso

Pelo Decreto n. 21.076 foram criados Tribunais Regionais 
Eleitorais em todas as unidades federativas do país. Em Mato 
Grosso, antes mesmo de sua instalação, algumas medidas fo-
ram tomadas para dar suporte ao novo órgão, a exemplo da 
nomeação de seu primeiro presidente, o desembargador Pal-
myro Pimenta, por ato do presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

A ausência de Palmyro Pimenta da capital mato-grossense 
determinou que o vice-presidente, desembargador Armando 
de Souza, assumiria o cargo, porém, por motivo de doença, 
deixou o mesmo de fazê-lo e, em seu lugar, tomou a frente dos 
trabalhos o desembargador mais idoso, Amarílio Novis, que se 
incumbiu de agilizar providências necessárias para o funcio-
namento da instituição a partir de sua instalação, que se daria 
somente aos 11 de novembro de 1932. 

Após tomar as providências necessárias à instalação do Tri-
bunal Regional Eleitoral, Palmyro Pimenta e os demais mem-
bros do Pleno participaram, ao lado de outras autoridades, da 
instalação da Justiça Eleitoral de Mato Grosso:

Manifestação pública dos Constitucionalista de 1932, em São Paulo
In: Álbum de família – 1932. São Paulo: Livraria Martins Editora

Iconografia simbólica referente à Revolução Paulista de 1932
In: Álbum de família – 1932. São Paulo: Livraria Martins Editora
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Ata da sessão de instalação do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso

11 de novembro de 1932
Às nove horas do dia onze de novembro de mil novecentos e 
trinta e dois, nesta cidade de Cuiabá, e no edifício da Assem-
bleia Legislativa do Estado, presentes os membros do Tribunal 
Regional Eleitoral, Excelentíssimos Senhores Desembargador 
Palmyro Pimenta, Presidente, Armando de Souza, Amarílio 
Novis, Salvador Celso de Albuquerque, Alfeu Rosas Martins, 
Juiz Federal, o advogado Estevão de Mendonça e perante nu-
merosa assistência notadamente dos Excelentíssimos Desem-
bargadores Pedro Laurentino de Araújo Chaves, Interventor 
interino do Estado, Desembargador José Barnabé de Mesqui-
ta, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Bacharel Jú-
lio Müller, Prefeito Municipal da Capital, Dr. Estevão Alves 
Corrêa, membro do Conselho Consultivo do Estado, repre-
sentantes de Sua Excelência Revma Arcebispo Metropolitano, 
dos Comandantes do 16o Batalhão de Caçadores e da Força 
Pública do Estado e inúmeras autoridades federais, estaduais 
e municipais o Excelentíssimo Sr. Presidente declarou aberta 
a sessão e prestou o devido compromisso nos seguintes ter-
mos: Juro desempenhar leal e honradamente as funções do car-
go, os demais Juízes fizeram igual juramento, como consta dos 
respectivos termos lavrados no livro para esse fim destinado. 
Usando da palavra, o Sr. Presidente proferiu a oração seguinte: 
Instala-se hoje, de acordo com a lei, o Tribunal Regional Elei-
toral do Estado de Mato Grosso. A delonga na sua instalação, 
determinada por circunstâncias de todos conhecidas, será mais 
um motivo para que se lhe intensifiquem os trabalhos prelimi-
nares, de modo a que se possa, em breve tempo, iniciar o serviço 
do alistamento. O anseio legítimo que sente o País por ver res-
tituído ao regime constitucional não encontrará entraves, posso 
afirmá-lo, da parte desta corporação. Constituída de homens 
da lei, que fazem do Direito um culto sagrado, certamente este 
Tribunal saberá cumprir serenamente o seu dever, mostrando 
que bem andou o honrado Governo Provisório da República no 
entregar ao Poder Judiciário a direção e fiscalização do servi-
ço eleitoral, serviço esse cujo alcance escusa encarecer e nele se 
funda a reorganização política e administrativa do Brasil. Para 
a consecução ‘desse desideratum’, foi em boa hora promulgado 
o Código Eleitoral, cuja excelência não é necessário evidenciar, 
mas que assinalam inovações como estas: 1º) Instituição do voto 
secreto, em toda sua plenitude; 2º) Adoção do sistema de votação 
proporcional, de modo que todas as minorias se representem e 
se garantam na medida de potencialidade eleitoral, indepen-
dentemente da vontade da maioria; 3º) Criação de uma Justi-
ça Eleitoral privativa, alheia de todo às influências partidárias; 
4º) Apuração das eleições por tribunais, um na capital de cada 
Estado, retirando-se essa atribuição das seções eleitorais, como 
até agora se praticava; Facilidade externa nos alistamentos pela 
adoção de providências como estas: a) Qualificação compulsória 
de numerosos cidadãos: funcionários públicos, negociantes, in-
dustriais, advogados, médicos, engenheiros e todos os cidadãos 
portadores de diploma científico, oficiais de terra e mar etc.; b) 

Inscrição com identificação obrigatória dos eleitores, interferên-
cia dos partidos no alistamento e fiscalização geral; Registro Ge-
ral de eleitores em todo o País, de modo que a revisão se produ-
za automaticamente e permanentemente; Reconhecimento dos 
representantes pela autoridade judiciária, desaparecendo assim, 
o reconhecimento que se fazia, em derradeira instância pelas 
Câmaras, o que dava lugar, tantas vezes, a injustiças e cambala-
chos de ordem política; Criação de domicílio eleitoral facultativo, 
independente do domicílio civil; e finalmente o Voto feminino. 
Meus Senhores, de minha parte e dos meus companheiros, nes-
ta áspera, mas honrosa jornada, o afirmo num compromisso de 
honra – tudo faremos para que a Justiça Eleitoral de nossa terra 
não desminta as honrosas tradições da sua Justiça, nem os no-
bres sentimentos liberais da sua gente. Assim, Deus nos inspire e 
auxilie em tão elevado propósito. Em ato contínuo o Sr. Presi-
dente anunciou que ia proceder à eleição para Vice-Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, nomeando escrutinadores os 
Srs. Desembargadores Armando de Souza e Alfeu Rosas Mar-
tins e recolhidas as cédulas um em número de seis, verificou-
-se haver empate, tendo obtido os Srs. Drs. Salvador Celso de 
Albuquerque e Alfeu Rosa Martins, dois votos cada um e os 
Exmos. Srs. Desembargador Armando de Souza e Amarílio 
Novis, um voto cada um, pelo que se procedeu a novo escru-
tínio, sendo eleito o Exmo Sr. Desembargador Salvador Celso 
de Albuquerque, por maioria absoluta. Procedida em segui-
da a eleição para Procurador foram recolhidas seis cédulas, 
verificando-se o seguinte resultado: Dr. Alfeu Rosa Martins, 
quatro votos, Desembargador Amarílio Novis, dois votos. O 
Sr. Presidente proclamou eleito Vice-Presidente o Exmo Sr. 
Dr. Salvador Celso de Albuquerque e Procurador o Exmo Sr. 
Dr. Alfeu Rosas Martins. Usando da palavra o Desembargador 
Celso de Albuquerque agradeceu aos membros do Tribunal 
o haverem escolhido para Vice-Presidente e prometeu corres-
ponder a essa confiança envidando os seus esforços para atin-
gir a finalidade colimada pelos seus ilustres colegas. Obtendo 
a palavra, o Sr. Dr. Alfeu Rosas Martins agradeceu a prova de 
deferência e confiança que lhe havia dado o Tribunal, elegen-
do-o para o cargo de Procurador, dizendo que empregaria 
todas as suas energias no sentido de corresponder à mesma 
confiança. Disse mais, que se educara na escola do trabalho e 
da franqueza de atitudes, desde os bancos acadêmicos. Procu-
raria assim prosseguir no caminho que vinha trilhando. Em 
seguida proferiu o mesmo Doutor um longo e substancioso 
discurso em que salientou as falhas do regime eleitoral ante-
rior ao novo Código Eleitoral, fazendo sentir que as eleições 
não eram a expressão da vontade popular, mas dependiam 
do Capricho dos homens de Governo. Depois de várias con-
siderações de ordem doutrinária e social, terminou frisando 
o papel preponderante dos Juízes eleitorais na aplicação do 
novo Código e elogiando a atividade e o grande exemplo de 
trabalho e dedicação que vem o Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral, dando ao Brasil desde os primeiros dias de sua insta-
lação. Em seguida, o Sr. Presidente consultou o Tribunal sobre 
o dia e hora mais convenientes para as suas sessões, sendo-lhe 
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delegada por unanimidade essa função. Em obediência a essa 
decisão, o Sr. Presidente designou as quartas-feiras e sábados 
para as sessões ordinárias do Tribunal. O Sr. Desembargador 
Armando de Souza pedindo a palavra apresentou a seguinte 
proposta, também subscrita pelo Sr. Desembargador Celso de 
Albuquerque: Propomos que este Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral em sua primeira sessão preste uma justa homenagem 
ao grande Juiz que foi o eminente ministro Francisco Cardoso 
Ribeiro, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo 
inserir na respectiva ata um voto de profundo pesar pela sensível 
perda que vem de sofrer a magistratura nacional, com o desapa-
recimento do insigne brasileiro. Submetida a votos foi a mesma 
unanimemente aprovada. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrada a sessão. Levanta-se a sessão às 
dez horas e quarenta minutos. Eu, Nicanor de Pinho, secretá-
rio ad-hoc, o escrevi. Assinado: Palmyro Pimenta. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 11 de no-
vembro de 1932, fls. 1-3).

O fato de o desembargador Amarílio Novis ter assumido 
temporariamente a presidência do TRE-MT, antes mesmo de 
sua instalação, gerou muita discussão nas primeiras sessões do 
Pleno do TRE-MT, sendo que na primeira delas, transcorrida 
no dia 16 de novembro de 1932, verificou-se um inicial conflito 
interno por ter o desembargador Novis nomeado interinamen-
te os primeiros servidores, adquirido material para as eleições 
de 1933 e expedido correspondência para o Tribunal Superior 
Eleitoral. Essas ações, mesmo necessárias, geraram desconten-
tamento no interior do Tribunal, especialmente por parte de 
alguns de seus membros, que exigiram uma avaliação do epi-
sódio por parte do Supremo Tribunal Federal, instalado no Rio 
de Janeiro. Justificando o fato de ter assumido a Presidência do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o desembargador 
Novis, na mesma sessão, ponderou:

Devo a esta Casa uma explicação que já não foi dada em a 
sessão anterior, realizada a 11 do corrente, por haver sido ela 
convocada com o objetivo de instalação tão somente deste Tri-
bunal. Agora, porém, que celebramos a primeira sessão ordi-
nária, de nossos trabalhos, esta explicação se me afigura inadi-
ável, imperiosa. Quero me referir à Presidência interina deste 
Tribunal que exerci na ausência do nosso ilustrado Colega 
Desembargador Palmyro Pimenta, Presidente nato deste ele-
vado Colégio Judiciário Eleitoral. Quando daqui partiu com 
destino à Capital do País, em abril do corrente ano, o honrado 
Presidente desta Casa, passou-me S. Exa. o exercício interino 
da Presidência. Por isto que encontrando-se ausente, em gozo 
de licença, o Exmo Sr. Desembargador Armando de Souza, era 
eu o Desembargador mais antigo do Superior Tribunal de Jus-
tiça, além de ser membro sorteado para este Tribunal Eleitoral. 
Entregou-me ainda o Sr. Presidente o pequeno material de ex-
pediente da Presidência, consistindo em [ilegível] de telegra-

mas, papéis timbrados para ofício etc. Assumindo o exercício 
da Presidência que assim se me transmitia, entrei a me comu-
nicar com os Exmos. Srs. Ministro da Justiça e Presidente do 
Supremo Tribunal Eleitoral sobre assuntos pertinentes a este 
Tribunal Regional, fazendo publicar o seu expediente no órgão 
oficial do Estado. Aguardava a comunicação oficial da nomea-
ção feita pelo Governo Provisório de membros desta Casa, os 
Exmos. Desembargador Salvador Celso de Albuquerque e ad-
vogado Estevão de Mendonça, assim como a chegada do pes-
soal nomeado para a Secretaria para proceder à instalação do 
Tribunal. A esse tempo regressou a esta Capital reassumindo 
as suas funções de Desembargador do Superior Tribunal de 
Justiça, o nosso ilustrado Colega o Exmo Sr. Desembargador 
Armando de Souza. Passei-lhe o exercício da Presidência pela 
razão por que o vinha desempenhando na ausência de S. Exa. 
O Desembargador Armando exerceu suas funções até 15 de 
agosto último, data em que me dirigiu o seguinte ofício trans-
ferindo-me o exercício da Presidência interina do Tribunal 
Regional: Tendo sido posto em disponibilidade no cargo de De-
sembargador do S. T. de Justiça do Estado, e ainda por motivo de 
moléstia, passo nesta data a V. Exa. o exercício da Presidência 
interina do Tribunal Regional Eleitoral. Atenciosas saudações. 
Armando de Souza. Ao mesmo tempo recebo transmitido na 
íntegra, telegraficamente pelo Sr. Ministro da Justiça o teor do 
Decreto n. 21.722, de 11 de agosto deste ano, atribuindo aos 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais a nomeação de 
funcionários interinos para as respectivas Secretarias, até se-
rem empossados os efetivos. Pelos termos desse Decreto, com-
preendo o empenho feito Governo Provisório na pronta insta-
lação dos Tribunais Regionais: ‘Para que se evitem maiores 
delongas nos trabalhos iniciais’, dizia o Decreto citado em seu 
art. 1º – ficam os Presidentes autorizados a nomear pessoas 
estranhas etc. Se era essa a dificuldade para a instalação do 
nosso Tribunal Regional, pois que pelo Diário Oficial já se ti-
nha conhecimento oficial da nomeação dos membros escolhi-
dos pelo Governo Provisório, imediatamente providenciei, 
digo, procurei atender àquele empenho dos poderes da Repú-
blica, provendo como me competia, os cargos da Secretaria, 
dando disso ciência ao Exmo. Ministro da Justiça e do Exmo. 
Sr. Desembargador Palmyro Pimenta em telegramas respecti-
vamente de 27 e 19 de agosto. Ao mesmo Sr. Desembargador 
Pimenta tive oportunidade de transmitir vários despachos 
quando no exercício da Presidência interina deste Tribunal. 
Nomeados os funcionários interinos, nos termos do Decreto 
n. 21.722, dirigi então a 18 do mesmo mês de agosto, ao Sr. Dr. 
Interventor Federal no Estado, ofício solicitando de acordo 
com o art. 2º do Decreto n. 21.302, fosse posto à disposição 
deste Tribunal, a ser instalado no prédio onde vinha funcio-
nando a extinta Assembleia Legislativa do Estado. Respondeu-
-me S. Exa., em 22 daquele mês, em ofício n. 37, declarando 
não me reconhecer competência para presidir o Tribunal Elei-
toral, função que por lei cabe ao Vice-Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça. Imediatamente levei o fato ao conheci-
mento dos Srs. Ministros da Justiça e Presidente do Superior 
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Tribunal em telegrama assim redigido: ‘Exmos. Srs. Ministro 
Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Rio. Na qualidade de 
Desembargador mais antigo Superior Tribunal Justiça do Esta-
do, além de membro efetivo sorteado servir Tribunal Regional 
Eleitoral, assumi 16 corrente exercício funções Presidência interi-
na mesmo Tribunal por me haver passado Desembargador Ar-
mando Souza, posto ultimamente disponibilidade e ainda por 
motivo de moléstia e isso por se encontrar nessa Capital, há vá-
rios meses em gozo de licença para tratamento de saúde o Exmo. 
Sr. Desembargador Palmyro Pimenta Vice-Presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça. Nesse caráter e atendendo empenho pos-
to Governo Provisório pronta instalação Tribunais Regionais, 
como se depreende ainda seu último Decreto n. 20.122 de 11 do 
corrente, que autoriza Presidente Tribunais Regionais nomear 
interinamente funcionários respectivas secretarias intuito evitar 
maiores delongas seus trabalhos iniciais, dirigi ao Dr. Interventor 
Federal Estado, em data 18 fluente ofício solicitando providên-
cias sentido ser posto disposição Tribunal Regional prédio onde 
funcionava extinta Assembleia Legislativa de acordo art. 2º De-
creto n. 21.209 de 18 de abril último. Com surpresa acabo receber 
Delegado Governo Provisório Estado ofício n. 271 desta data, em 
que [ilegível] do recebimento daquela minha solicitação declara 
deixar de atendê-la nos termos do art. 21, § 1, n. 1 do Decreto n. 
21.076, de 24 de fevereiro último, a Presidência daquele Tribunal 
compete ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Le-
vando fato conhecimento V. Exa. tenho honra manifestar recebe-
rei com satisfação toda e qualquer deliberação, haja por bem to-
mar V. Exa. referência ao caso’. Como viram meus ilustrados 
colegas, deixei patente nesse telegrama que além do Presidente 
nato deste Tribunal – então na Capital Federal, havia ainda 
antes de mim, para o exercício da Presidência do Tribunal, o 
Exmo. Sr. Desembargador Armando de Souza, mais antigo e 
que me havia passado o exercício por dois motivos alegados: o 
de sua disponibilidade no Tribunal de Justiça e o de moléstia. 
Pois bem. No dia 29 recebi o seguinte telegrama do Sr. Minis-
tro H. de Barros a mim dirigido nominalmente: ‘Desembarga-
dor Amarílio Novis – Cuiabá. Rio – Central – número 561 pala-
vras 86, data 29 hora 15. Já estando constituído Tribunal 
Eleitoral nesse Estado pelo sorteio a escolha todos seus membros 
e convindo providenciar instalação comunico V. Exa. Tribunal 
Superior decidiu mesma instalação deve ser feita Desembarga-
dor mais antigo Tribunal de Justiça Estado tenha sido sorteado 
membro efetivo Tribunal. Tribunal Superior deliberou ainda, 
não continue incompatibilidade com missão dada Desembarga-
dor Armando de Souza poderá continuar funcionando Tribunal 
Eleitoral, fica assim respondido telegrama V. Exa. a quem apre-
sento atenciosas saudações. Hermenegildo de Barros, Presidente 
Tribunal Superior de Justiça’. Antes desse telegrama e em data 
de 24 daquele, recebi do Sr. Ministro da Justiça o seguinte tele-
grama também dirigido a mim nominalmente: ‘Desembarga-
dor Amarílio Novis, Presidente exercício Tribunal Regional. 
Cuiabá. Ministério da Justiça. Rio. número 752 – 26 – 17h45. 
Resposta seu telegrama de 23 mês corrente tenho prazer levar co-

nhecimento V. Exa. que nesta data telegrafei ao Sr. Interventor 
Federal nesse Estado, informando da decisão do Tribunal Supe-
rior Justiça Eleitoral que ratificou a Presidência de V. Exa. no 
Tribunal Regional durante o impedimento Presidente nato. Sau-
dações. Francisco Campos. Ministro Justiça’. A comunicação na-
quele despacho contida de que a disponibilidade do Desem-
bargador Armando de Souza não o impedia de funcionar 
neste Tribunal, nem podia por si só obrigar esse Desembarga-
dor a avocar o exercício da Presidência interina do Tribunal, 
nem mim a lhe devolver, de vez que sobre o motivo de molés-
tia alegado não se referiu o Presidente do Superior Tribunal 
Eleitoral. Persistia, pois, o segundo motivo que bem justificava 
a minha continuação como o 2º dos Membros efetivos sortea-
dos pelo Tribunal de Justiça do Estado, à frente da Presidência 
deste Tribunal Eleitoral. Mais tarde, a 25 de setembro, consul-
tou-me o Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal Eleito-
ral se eu era o Desembargador mais antigo dos dois sorteados 
membros efetivos do Tribunal Regional, respondi-lhe em tele-
grama de 26 do mesmo mês, nestes termos: Exmo. Sr. Ministro 
Presidente Superior Tribunal Eleitoral. Rio. Em resposta despa-
cho V. Exa. hoje recebido tenho honra informar que dos dois De-
sembargadores sorteados membros efetivos Tribunal Eleitoral, o 
Desembargador Armando de Souza é o mais antigo. Tendo, po-
rém, se enfermado, esse magistrado passou-me ele o exercício 
Presidência mesmo Tribunal em ofício datado de 15 de agosto 
último, alegando, além motivo moléstia, o da sua recente afasta-
mento, digo disponibilidade do Tribunal de Justiça. Não prevale-
cendo motivo disponibilidade conforme decidiu Superior Tribu-
nal, pois que essa situação não o incompatibiliza para servir 
Tribunal Regional, perdura, no entretanto, o de moléstia, razão 
pela qual venho exercendo como 2º sorteado, Presidência mesmo 
Tribunal. Esses esclarecimentos são os constantes no meu tele-
grama de 22 de agosto findo. ‘Cumpre-me ainda informar V. 
Exa. que, com o afastamento do Desembargador Armando de 
Souza, eu sou o mais antigo Tribunal Justiça, além de seu Presi-
dente. Não podia deixar mais clara a situação da Presidência 
deste Tribunal. E por que o Superior Tribunal nada até hoje 
decidisse que importasse sequer em dúvida a legitimidade de 
minha investidura naquele cargo, mais se me arraiga no espí-
rito a convicção de que não usurpei funções que me não com-
petiam. Aceitando o exercício da Presidência deste Tribunal, 
transmitida já pelos Desembargadores Palmyro Pimenta, já 
pelo Desembargador Armando de Souza, não me cabia inda-
gar da natureza da moléstia que os afastava temporariamente 
do cargo. Como substituto cumpria-me tão somente aceitar o 
exercício. Era ato de Presidente a Presidente e, pois, de autori-
dade igual para igual. Certo, meus honrados Colegas, no exer-
cício da Presidência interina deste Tribunal, a que me condu-
ziram circunstâncias por mim nunca buscadas, apenas 
procurei cumprir o meu dever do mesmo passo que pensava 
corresponder aos evidentes desejos do Governo Provisório da 
República, que tudo facilitava por ver executado sem delongas 
o Código Eleitoral do Brasil. Nesse propósito encontrei infeliz-
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mente todos os óbices. Negado o prédio para a instalação do 
Tribunal seguiu-se a suspensão da publicação do seu expe-
diente pelo órgão oficial do Estado. E até o ato da Sessão 33ª do 
Superior Tribunal de Justiça que ali se publicou, foi mutilada 
sem cerimônia somente na parte em que vinha uma explica-
ção minha àquele Tribunal referente ao caso do não reconhe-
cimento de minha autoridade de Presidente deste Tribunal 
Regional Eleitoral por parte do Sr. Interventor Federal do Es-
tado. Resta-me a consciência do dever cumprido. E afirmo 
[ilegível] sobranceira que todos os atos por mim praticados 
como Presidente do Tribunal o foram com a melhor das inten-
ções. Trazendo ao conhecimento dos meus ilustres Colegas, 
esta simples, porém fiel exposição dos incidentes da minha 
gestão como Presidente interino deste Tribunal, não posso 
deixar de consignar-lhes a minha estranheza em face do proce-
dimento do nosso digno e acatado Presidente, Desembargador 
Palmyro Pimenta, que houve por bem desconhecer por sua 
própria autoridade em nada aliás superior a do Presidente que 
o antecedeu os atos por este praticado, desprezando as nome-
ações do pessoal da Secretaria por mim efetuadas e que passa-
ram a ser tidas como inexistentes, desde que S. Exa. entendeu 
chamar para secretariar os nossos trabalhos o advogado Nica-
nor de Pinho, Secretário do Superior Tribunal de Justiça (Li-
vro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 
nov. 1932, fls. 4v-8v).

Argumentação do desembargador 
Armando de Souza

Na mesma sessão de 16 de novembro de 1932, após a deta-
lhada exposição feita pelo desembargador Amarílio Novis, fez 
uso da palavra o desembargador Armando de Souza que, justi-
ficando sua posição no episódio, ponderou:

Desnecessário se me afigura, Sr. Presidente, comprovar o 
motivo que determinou o meu afastamento da Presidência 
interina deste Tribunal de quando foi da ausência de V. Exa. 
desta Capital. A população cuiabana sabe por ser de domínio 
público que o meu precário estado de saúde me não permi-
tia nessa ocasião exercer o honroso encargo de presidir esta 
corporação. Entretanto, para que não paire dúvida alguma 
sobre a legitimidade do aludido afastamento e da maneira 
pela qual o fiz, passo a aduzir ligeiras considerações a respei-
to. Acometido, desde 1929, de insidiosa enfermidade, que me 
tem martirizado a existência, vivencio dias terríveis de dores 
cruciantes e passando noites tormentosas de vigílias intermi-
náveis, encontrava-me debilitado, com o espírito fatigado, 
com o organismo depauperado, quando tive que assumir, 
por substituição legal, a Presidência deste Tribunal. Desde 
logo me convenci, Sr. Presidente, não poder desempenhar efi-

cientemente as afanosas atribuições desse cargo. Mister se fez, 
pois, passá-la a outrem. Qual essa autoridade? Sobre o assun-
to é omisso o Regimento dos Tribunais Regionais Eleitorais. 
Há, portanto, de recorrer-se subsidiariamente, nos termos 
do art. 132 do mencionado Regimento, ao seu congênere do 
Tribunal Superior. Esta [ilegível] a lei orgânica da Suprema 
Corte de Justiça Eleitoral no seu art. 16, n. 19, ser atribuição 
do Tribunal Superior conceder licença aos seus Juízes. Vê-se 
por aí, Sr. Presidente, que compete privativamente à mais alta 
Corte de Justiça Eleitoral a faculdade de conceder licença aos 
seus membros. Aplicando-se consoante recomendação legal, 
tal dispositivo aos Tribunais Regionais, por ser nesse tocante 
omisso o regimento dos mesmos, chega-se à conclusão de se-
rem os citados Tribunais os únicos competentes para conces-
são da licença aos respectivos Juízes. Ora, assim sendo, como 
poderia eu naquela época obter licença do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, do qual com 
muita honra para mim, sou membro efetivo, se este Tribunal 
ainda se não havia instalado, se os seus Juízes nem sequer es-
tavam empossados? Evidentemente, Sr. Presidente, seria um 
formidável absurdo, uma revoltante desumanidade exigir-se 
de mim, gravemente enfermo, a permanência no árduo posto 
de Presidente, até que este Tribunal, depois de organizado e 
definitivamente instalado, pudesse conceder-me a almejada 
licença... Isso sobre ser uma tremenda iniquidade seria um 
verdadeiro atentado ao bom senso! E o interesse da coletivida-
de deveria ficar prejudicado, se me era rigorosamente vedado 
por salutar determinação médica qualquer esforço mental, 
qualquer trabalho intelectual? E se eu fosse obrigado a via-
jar? Seria justo que levasse comigo tão elevada investidura? 
Não, Senhor Presidente, absolutamente não. A solução que se 
impunha era, pois, a do meu imediato afastamento do cargo. 
E foi o que fiz transmitindo a Presidência deste Tribunal ao 
nosso ilustrado Colega, Exmo Sr. Desembargador Amarílio 
Novis. Outro não poderia ser, Sr. Presidente, o meu procedi-
mento, dentro da lei, e fiel aos ditames da minha consciência.’ 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
16 nov. 1932, fl. 8v-9v).

Colocada em votação a transmissão do cargo e havendo 
empate na primeira votação, o Tribunal resolveu que o pre-
sidente fizesse uma consulta ao Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral sobre o caso (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, 16 nov. 1932, fl. 9v).

Tal consulta, logo em princípio, poderia apontar a fragi-
lidade do TRE-MT no início de sua atuação, o que foi moti-
vo de muita discussão. Já na segunda sessão ordinária, de 19 
de novembro de 1932, alguns membros do Tribunal Regional 
Eleitoral fizeram uso da palavra visando impedir tal consulta. 
O primeiro deles foi o desembargador Armando de Souza que, 
alegando que a consulta feriria ainda mais o mau, porém errô-
neo, conceito de que gozava Mato Grosso, assim se expressou:
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Sr. Presidente. Antes de V. Exa. proceder à leitura da Consulta 
que vai ser endereçada ao Colendo Tribunal Superior de Jus-
tiça Eleitoral, sobre a legitimidade de Presidência interina do 
ilustrado Desembargador Amarílio Novis, seja-me permitido 
fazer algumas ponderações sobre a mesma consulta. Mato 
Grosso, Sr. Presidente, por ser ignorado o grau de civilização 
do seu povo, goza de mau conceito na Capital da República 
e nos demais Estados da União. Nada mais injusto, Sr. Presi-
dente. Quem quer que tenha ventura de conhecer as surpreen-
dentes maravilhas desta terra, as suas imensas e inexploradas 
riquezas, a pujante mentalidade dos seus filhos, a altivez, o 
civismo e a bravura da sua gente, há de, forçosamente, reco-
nhecer quão errôneo é tal conceito. Esta unidade da Federação, 
Sr. Presidente, está incontestavelmente fadada a ocupar lugar 
de fulgurante destaque entre as suas congêneres. Mais alguns 
anos e esta auspiciosa profecia será convertida em estupenda 
realidade. O talismã poderoso, a alavanca prodigiosa que há 
de operar essa radical transformação, é o jamais desmentido 
patriotismo do povo deste abençoado rincão brasileiro. É para 
esse sentimento que eu apelo neste momento, Sr. Presidente. 
A consulta que vai ser dirigida à Suprema Corte de Justiça 
Eleitoral, certamente, pela carência absoluta de importância, 
quer de ordem jurídica, quer administrativa, causará estranhe-
za e despertará acres comentários. É isso, Sr. Presidente, que 
precisamos evitar. Realmente trata-se de uma tempestade em 
um copo d’água... Que visa tal consulta? Quais os seus efei-
tos práticos? Somente reconhecer o direito dos funcionários 
interinos, da Secretaria deste Tribunal, nomeados pelo De-
sembargador Novis, à percepção de minguados vencimentos, 
pois nenhum outro ato praticou esse nosso Colega que pro-
duzisse efeitos jurídicos. Do reconhecimento da legitimidade 
da investidura de S. Exa., a Presidência interina deste Tribunal 
decorre, pois, unicamente assegurar aos citados funcionários 
o recebimento dos respectivos vencimentos. E por que tama-
nha celeuma? Alega-se contra a validade de tais nomeações, 
um único motivo: incompetência do Desembargador Amarí-
lio Novis para fazê-las, por lhe haver eu passado a Presidência 
sem ter justificado a minha alegada enfermidade. Positiva-
mente, Sr. Presidente, esse argumento é de cabo de esquadra... 
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, devo salientar que eu não 
procurava exonerar-me do serviço eleitoral, para o quê neces-
sário seria, nos termos do art. 7º do Código Eleitoral, justi-
ficar, perante o Tribunal Superior, o motivo que me assistia 
para assim proceder. Não: o meu afastamento era temporário, 
enquanto perdurasse a minha doença. Bastava, pois, a meu ver, 
uma simples alegação, uma mera afirmação, tanto mais não 
estando instalado este Tribunal. Mas, Sr. Presidente, quando 
mesmo fosse inexata a minha assertiva, ainda assim pergun-
to eu: os funcionários interinos da Secretaria deste Tribunal 
deveriam ficar prejudicados em seus vencimentos? A negativa 
se impõe. Ocorrendo tal hipótese, eu somente eu, seria o res-
ponsável pela falsidade da alegação, e não seria justo, portanto, 
que terceiros fossem punidos. Contra mim, unicamente con-

tra mim, deveria ser instaurada a competente ação criminal. 
Se culpa houve, pois, eu o peço: sobre a minha cabeça caiam 
implacavelmente todos os rigores da lei. Mas, Sr. Presidente, se 
falta cometi, cometeu-a também V. Exa. de quando se ausen-
tou desta Capital sem justificar perante o seu substituto, como 
ora extravagantemente se exige de mim, o motivo pelo qual o 
fazia. E não se argumente com o fato de estar V. Exa. naque-
la época em gozo de licença do cargo de Desembargador do 
Superior Tribunal de Justiça do Estado. Já resolve a mais alta 
corte eleitoral do País, no caso da minha disponibilidade, que 
o afastamento temporário da judicatura estadual não implica 
o do cargo eleitoral. Nessas condições, se falta houve da minha 
parte, idêntica falta cometeu V. Exa. Somos, assim, ambos, réus 
do mesmo crime, se por ventura crime existe. Quanto a mim, 
entretanto, para dissipar de vez e para sempre qualquer dúvida 
sobre a veracidade da minha alegação aqui exibo um atestado 
médico, comprobatório da minha enfermidade, firmado pelo 
conceituado Dr. Sylvio Curvo, talentoso jovem, de justo reno-
me que constitui uma brilhante afirmação da nossa cultura 
jurídica, digo, científica (Leu o atestado). Outro atestado de 
igual valia poderia apresentar: o do Dr. Vieira Neto, abalizado 
químico que sua idoneidade moral e profissional toda gente 
respeita e admira. Deixo, entretanto, de o fazer, para que nele 
se não vislumbre a eiva da suspeição oriundas da nossa velha 
amizade. Penso haver, desse modo, Sr. Presidente, justificado 
plenamente, irrefutavelmente, perante o Poder competen-
te, que é este Tribunal, a legitimidade do meu proceder, de 
quando transmiti ao Exmo Desembargador Amarílio Novis a 
Presidência desta Assembleia Eleitoral. Tolitur questio’. Resta-
-me, pois, Sr. Presidente, fazer um apelo ao elevado espírito de 
justiça de V. Exa., à sua esclarecida consciência jurídica, no seu 
acendrado patriotismo, fazer um apelo, repito, para que V. Exa. 
ponha termo definitivamente a esse irritante incidente, com o 
reconhecimento da evidente legitimidade da Presidência inte-
rina do Desembargador Novis, restabelecendo destarte, a har-
monia, a cordialidade e o respeito que devem existir entre os 
membros desta elevada corporação de Justiça Eleitoral. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 nov. 
1932, fl. 11-12).

Em seguida, o procurador Alfeu Rosas Martins, na mesma 
sessão de 19 de novembro de 1932, avaliou a fala do desembar-
gador Armando de Souza: 

“[...] que também ele era um admirador da mentalidade e cul-
tura do povo desta terra, mas não via em que essa consulta po-
deria tornar desmerecidos aqueles predicados, pois consultas 
outras de interesse menos importantes têm sido endereçadas 
ao Superior Tribunal pelos Tribunais de outros Estados.” (Li-
vro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 
nov. 1932, fl. 13-13v).
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Na sessão ordinária de 23 de novembro de 1932, venceu a 
proposta da consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a Pre-
sidência interina do desembargador Amarílio Novis e a valida-
de de seus atos. O Tribunal Superior Eleitoral deliberou que to-
das as decisões tomadas por ele deveriam ser desconsideradas.

O primeiro Pleno

Pleno 1932-1934*

Presidente

Palmyro Pimenta foi nomeado pelo Superior 
Tribunal Eleitoral no dia 24 de fevereiro de 
1932 (Decreto n. 21.076/1932). Foi reconduzi-
do no cargo por decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, aos 2 de janeiro de 1934.

Vice-presidente
Salvador Celso de Albuquerque foi empossa-
do na sessão de instalação do TRE-MT, no dia 
11 de novembro de 1932.

Juiz efetivo
Armando de Souza foi empossado na sessão 
de instalação do TRE-MT, no dia 11 de no-
vembro de 1932.

Juiz efetivo
Amarílio Novis tomou posse no dia 11 de 
novembro de 1932.

Juiz efetivo
Estevão de Mendonça foi empossado no 
dia 11 de novembro de 1932, por ocasião da 
instalação do TRE-MT.

Juiz efetivo
Edmundo Macedo Ludolf tomou posse no dia 
22 de novembro de 1934.

Juiz substituto Oscarino Ramos
Juiz substituto Octávio da Cunha Cavalcanti
Juiz substituto Mário Neves
Juiz substituto Francisco de Arruda Lobo Filho
Juiz substituto José Vieira do Amaral
Juiz substituto Manoel Pereira da Silva Coelho

Juiz substituto
João Carlos Pereira Leite faleceu no exercício 
do cargo, tendo sido substituído por Antônio 
Garcia Adjuto, aos 3 de março de 1933.

Juiz substituto
Antônio Garcia Adjuto foi nomeado em 3 de 
março de 1933, na vaga de João Carlos Pereira 
Leite.

Procurador 
Regional Eleitoral

Alfeu Rosas Martins foi eleito e empossado 
na sessão de instalação do TRE-MT, no dia 
11 de novembro de 1932. Sua nomeação foi 
renovada aos 17 de junho de 1933, tomando 
posse aos 17 de julho do mesmo ano.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Olegário Moreira de Barros tomou posse aos 
15 de outubro de 1934.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Galileu de Lara Pinto assumiu o cargo aos 16 
de outubro de 1934.

Diretor Geral
Nicanor de Pinho foi substituído por Virgílio 
Cícero de Moura.

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1932
* Presidente e vice-presidente nomeados.

Desembargador Palmyro Pimenta

Filho de João Augusto Pimenta e de Francisca Edwiges Pi-
menta, teve como berço natal Cuiabá/MT, onde nasceu aos 7 
de outubro de 1891. Seus primeiros estudos foram realizados 
em sua terra natal, bacharelando-se em Ciências e Letras pelo 
Liceu Salesiano São Gonçalo. O curso superior foi realizado no 
Rio de Janeiro, então capital federal, junto à Faculdade de Di-
reito do Rio de Janeiro. Formado bacharel, regressou a Cuiabá.

Sua trajetória na área jurídica foi brilhante, tendo iniciado 
como Delegado de Polícia da Capital e, mais tarde, integrou 
os quadros do Ministério Público, na categoria de promotor 
de justiça da Comarca de Cuiabá. Seu ingresso na magistra-
tura mato-grossense, como juiz de Direito da capital, Cuia-
bá, selaria de vez sua carreira no interior do Poder Judiciário. 
Alçou a Suprema Corte de Justiça, tendo sido promovido a 
desembargador do antigo Tribunal de Apelação, por mérito. 
Nessa Corte, colaborou, como um dos fundadores e organi-
zadores, dos Anais Forenses, periódico existente até hoje e que 
consubstancia legislação e jurisprudência. 

Como jurista renomado, integrou a equipe de professo-
res fundadores da antiga Faculdade de Direito de Cuiabá, 
instituição que, mais tarde, foi denominada de Faculdade de 
Direito de Mato Grosso. Uma vez federalizada, foi incorpora-
da, juntamente com o antigo Instituto de Ciências e Letras de 
Cuiabá – ICLC, à Universidade Federal de Mato Grosso, no 
final da década de 1970.

Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral em seus primór-
dios, como seu primeiro presidente, tomando posse no final 
do ano de 1932, tendo contribuído significativamente para 
sua implantação e sedimentação. Retornou ao TRE-MT, em 
1955, como procurador regional ad-hoc. 

Integrou a mais antiga instituição cultural de Mato Gros-
so, o Instituto Histórico e Geográfico, fundado por D. Fran-
cisco de Aquino Corrêa, no ano de 1919, e cujo lema é Pro pa-
tria cógnita atque immortali, pela pátria conhecida e imortal.

De cultura sedimentada, Palmyro Pimenta escreveu di-
versos artigos em jornais mato-grossenses, ao lado de outros 
parnasianistas, o que foi registrado pela literata e pesquisadora 
Yasmin Jamil Nadaf na obra Rodapé das Miscelâneas, quando 
a autora arrolou as seguintes produções publicadas em peri-
ódicos: 1919 - De volta; Treze de Maio; Cuiabá transforma-se: 
carta aberta às cuiabanas; A festa do trabalho; Melindrosas ou 
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preciosas; Santo Antônio; Carta a uma carioca – a propósito do 
Grêmio Literário Júlia Lopes; São João; Trovas; 1920 - Em meio 
do caminho. Sua produção foi farta na Revista da Academia 
Mato-Grossense de Letras (NADAF, 2002).

Fundou, ao lado de José Barnabé de Mesquita, Estevão de 
Mendonça, D. Francisco de Aquino Corrêa e outros 20 in-
telectuais, o antigo Centro Mato-Grossense de Letras, atual 
Academia Mato-Grossense de Letras, inaugurada oficialmen-
te no dia 7 de setembro de 1921. Ocupou, por diversas dire-
torias, o cargo de 2º Secretário da mesma instituição. Foi o 
primeiro ocupante da Cadeira nº 10, patrocinada pelo Pro-
fessor Prudêncio Giraldes Tavares da Veiga Cabral, um dos 
mais importantes juristas na área do Direito Administrativo 
da segunda metade do século XIX. Como tradição, após sua 
morte, Palmyro Pimenta foi sucedido, na AML, pelo não me-
nos emente jurista Corsíndio Monteiro da Silva, personalida-
de que, tal como ele, honrou o cenário jurídico nacional. 

Segundo avaliação desse jurista, “[...] o Desembargador 
Palmyro era um homem fino e educadíssimo, qualidades que 
marcaram tudo quanto pode produzir em meio aos muitos 
encargos da sua judicatura em que ele sempre se distinguiu 
pelo saber, pelo equilíbrio e pelo apurado sentimento de justi-
ça” (MONTEIRO, 1996. Revista da AML, 1996, p. 112).

O primeiro desafio dessa inaugural gestão foi a realização 
das eleições de 1933, para Deputados Constituintes Gerais, 
marcadas para o dia 3 de maio. Necessário se fazia ajustar todos 
os antigos mecanismos herdados da fase anterior, uma vez que 
a partir de 1932 o processo eleitoral estaria definitivamente sob 
o comando do Tribunal Regional Eleitoral. 

Primeiras providências para a 
realização do alistamento eleitoral 

O alistamento eleitoral deveria seguir as inovadoras nor-
mas estabelecidas pelo Código Eleitoral de 1932, preocupação 
do Tribunal Superior Eleitoral, que se empenhou para que to-
das as unidades federativas do Brasil mantivessem homogêneo 
procedimento. Alistar os eleitores e registrá-los condizente-
mente, visando uma eleição timbrada pela lisura, era a garantia 
de sucesso dos recém-criados Tribunais Regionais Eleitorais. 
Seu poder de comando, em detrimento das forças antes impe-
rantes, deveria ser revelado nesse momento inaugural. Assim, 
na 3a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, de 23 de 
novembro de 1932, foi lido o telegrama do presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral nos seguintes termos:

Para não retardar trabalhos alistamento e ater dentro a que 
a Imprensa Nacional não ultimou até agora fornecimento li-

vros padronizados destinados aos Cartórios comunico V. Exa. 
Tribunal Superior resolveu autorizar adoção provisória livros 
em branco [ilegível] ser riscados conforme dizeres constantes 
modelos publicados boletim número doze. Tais livros devem 
ser adquiridos conta crédito expediente distribuído esse Tri-
bunal, havendo nesta data solicitado Ministro Justiça autori-
zar telegraficamente Delegado Fiscal nesse Estado entregar V. 
Exa, material estoque existente antigo alistamento possa ser 
aproveitado. Declaro, outrossim, que as listas [de] qualificação 
ex-officio podem ser datilografadas ou manuscritas contanto 
afim feitos precisos termos artigo trinta e sete Código e regi-
mento geral cartório e dizeres modelo cinco publicado bole-
tim datado doze. Tribunal Superior decidiu prazo quinze dias 
estabelecido parágrafo primeiro art. 37 Código não é fatal de 
modo vedar Juízes Eleitorais recebam listas cidadãos qualificá-
veis ex-officio quando enviadas posteriormente àquele prazo, 
visto cidadãos compreendidos referido dispositivo não podem 
ficar privados vantagem lei, por culpa ou falta de outrem, além 
de que cidadãos nomeados ou que estejam nos casos previstos 
mesmo parágrafo posteriormente àquele prazo gozam mes-
mo direito. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 23 nov. 1932, fl. 14-14v).

Para positivar esse decisivo momento, quando se realiza-
riam pela primeira vez eleições sob o comando dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, em telegrama, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral enviou para Mato Grosso o seguinte dis-
curso pronunciado aos 2 de maio de 1933, véspera do pleito, 
reafirmando as responsabilidades dos TREs e de seus compo-
nentes:

Na véspera das eleições do Congresso Constituinte, congratu-
lo-me com V. Ex. pelos magníficos resultados obtidos com o 
alistamento nessa Região, devo agora salientar o valor extraor-
dinário que o grande pleito de 3 de maio deve ter para a vida 
do nosso país. Com um interesse e entusiasmo cívico, além de 
toda expectativa ultrapassando um milhão de eleitores alista-
dos em poucos meses, prepara-se a Nação para escolher livre 
e soberanamente nas urnas os seus representantes que hão 
de elaborar a Carta Política regedora dos seus destinos. Aos 
magistrados foi atribuída a alta missão do preparo e na rea-
lização e apuração final do pleito. Todo o País poderá atestar 
os esforços que vimos empregando no exato cumprimento 
dos deveres que nos couberam. Por isso mesmo encontra-se 
empenhada a dignidade das nossas funções de Juízes alheios 
às contendas partidárias e sem dependência do Governo para 
que as eleições se realizem num ambiente de paz e liberda-
de. Neste sentido, para este objetivo cabe-nos fazer tudo que 
for possível, certo de que postaremos assim o mais celebrante 
serviço à nossa Pátria, implantando a verdade eleitoral. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 4 maio 
1933, fl. 118v).
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Dificuldades na inscrição eleitoral e 
quantificação de eleitores em 1933

A carência de fotógrafos foi uma dificuldade na inscrição 
de eleitores, visto a exigência da apresentação de fotografia no 
momento da inscrição. O juiz da Zona Eleitoral de Coxim, em 
telegrama ao TRE-MT, comunicou que “[...] não houve ne-
nhuma inscrição de qualificados, até a data da emissão, por 
falta de fotografias. São 15 qualificados no total.” (Livro de re-
gistro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 15 mar. 1933, 
fls. 80). Da mesma forma, alegou por telegrama o juiz da 16ª 
Zona Eleitoral de Maracaju, “[...] informando haver inscritos 
apenas dois eleitores por falta de fotografias que estão sendo 
esperadas, conforme a Prefeitura Municipal anunciou.” (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 15 mar. 
1933, fl. 80v); o juiz eleitoral da 6ª Zona, Santa Rita do Ara-
guaia, informando que, devido à escassez de material fotográ-
fico, só conseguiu inscrever sessenta cidadãos, mesmo tendo 
sido qualificados cento e sessenta e seis. O mesmo ocorreu na 
19ª Zona, Guajará-Mirim, que, mesmo estimando 42 quali-
ficações, nenhuma inscrição foi registrada por falta de prova 
exigida pelo parágrafo 1º do artigo do Decreto n. 22.168, pois 
na região não havia fotógrafos. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, 15 mar. 1933, fl. 81).

A primeira eleição em MT, sob o 
comando do TRE-MT é anulada

Em quase todos os Estados, as eleições para a Constituinte 
foram realizadas no dia 3 de maio, porém nos de Santa Cata-
rina e Mato Grosso as mesmas foram anuladas e remarcadas 
para outra data. Vejamos como esse processo se realizou em 
Mato Grosso.

Os partidos políticos concorrentes na primeira eleição, de 3 
de maio de 1933, foram:

Partido Constitucionalista de Mato Grosso

 m Alberto Trigo de Loureiro
 m Eduardo Olímpio Machado
 m Gabriel Vandoni de Barros

Partido Liberal Mato-Grossense

 m Generoso Ponce Filho
 m José dos Passos Rangel Torres
 m Francisco Vilanova
 m Alfredo Corrêa Pacheco

Liga Eleitoral Católica

 m Generoso Ponce Filho
 m Virgílio Alves Corrêa Filho
 m Gabriel Vandoni de Barros
 m Francisco Vilanova

Na véspera da data marcada para a eleição, o Governo 
Provisório, no dia 11 de novembro de 1933, pelo Decreto n. 
22.294, cassou os direitos políticos dos candidatos do Partido 
Constitucionalista, a saber: Alberto Trigo de Loureiro, Eduardo 
Olímpio Machado e Gabriel Vandoni de Barros, sendo consi-
derados nulos os votos a eles atribuídos no pleito.

O resultado final das eleições foi o seguinte: Alfredo Cor-
rêa Pacheco (3.864 votos), José dos Passos Rangel Torres (3.837 
votos) e Generoso Ponce Filho (3.664 votos), todos perten-
centes ao Partido Liberal Mato-Grossense (Gazeta Eleitoral, 
24/02/1934). 

Contra a expedição dos diplomas aos proclamados eleitos, 
interpôs recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, Gabriel 
Martiniano de Araújo, na qualidade de Delegado do Partido 
Constitucionalista de Mato Grosso, impedido de concorrer às 
eleições. Tomando conhecimento desse instrumento, o Tribu-
nal Superior Eleitoral, por decisão de 11 de agosto de 1933, 
anulou as eleições de 3 de maio, sob o fundamento de inobser-
vância do princípio da representação das minorias (BOLETIM 
ELEITORAL, 1933).

Na visão de Gabriel Vandoni de Barros, em sua obra A bur-
la do voto na República Nova (1934):

Conforme a lei facultava, interpôs o Partido Constitucionalis-
ta recurso para o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral contra 
o pleito de 3 de maio em Mato Grosso. Foram seus procura-
dores os Srs. Gabriel Martiniano de Araújo e Mozart Lago que, 
em trabalhos notáveis, conseguiram a anulação integral das 
citadas eleições. (MENDONÇA, 1974, v. 1, p. 192).

O governo central, frente à decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, marcou para o dia 17 de setembro de 1933 as no-
vas eleições para os Estados onde a primeira fora anulada. Em 
Mato Grosso, concorreram à segunda eleição apenas dois par-
tidos:

Partido Constitucionalista de Mato Grosso G  
João Villasbôas, Gastão de Oliveira e o Capitão Antônio Leôn-
cio Pereira Ferraz; 

Partido Liberal Matogrossense G Generoso Ponce 
Filho, José dos Passos Rangel Torres, Francisco Villanova e o 
advogado Alfredo Corrêa Pacheco.
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A apuração teve início na manhã de 18 de setembro e ter-
minou aos 9 de outubro, sob o comando do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, tendo sido também assistida pelo 
procurador regional eleitoral e pelos delegados de partido. Fo-
ram considerados eleitos (MENDONÇA, 1974, p. 192):

No 1º turno: 
 m Generoso Ponce Filho
 m João Villasbôas
 m Alfredo Corrêa Pacheco

No 2º turno:
 m Francisco Vilanova

Suplentes:
 m José dos Passos Rangel Torres 
 m Gastão de Oliveira 
 m  Capitão Antonio Leôncio Pereira Ferraz

Fator distância: um impeditivo para a regular 
apuração das urnas de Mato Grosso

Nas duas eleições de 1933 não foram apuradas as urnas 
da Comarca de Guajará-Mirim, visto que na de 3 de maio as 
mesmas só chegaram a Cuiabá após 54 dias, ocasião em que a 
apuração já havia sido encerrada. Na segunda eleição, de 17 de 
setembro do mesmo ano, as mesmas também não chegaram a 
tempo e, quando isso ocorreu, seu estado de conservação era 
deplorável. De acordo com palavras do presidente do TRE-MT, 
à época, Palmyro Pimenta, isso se deu “[...] em virtude do dila-
tado percurso, desde o Amazonas ao Rio de Janeiro e da Capi-
tal do País até a sede deste Tribunal.” (GAZETA ELEITORAL, 
1934, fl. 2).

Essa primeira experiência do Tribunal Regional Eleito-
ral no comando do processo eleitoral, apesar dos problemas, 
ou principalmente a partir deles, certamente enriqueceu seus 
membros.

Avaliação do presidente Palmyro Pimenta

O primeiro presidente Palmyro Pimenta confeccionou um 
substancioso relatório, no qual deixou evidentes os percalços 
desse momento fundador:

Eleições
Procederam-se neste Estado, num ambiente de inteira garan-
tia, duas eleições para deputados à Assembleia Nacional Cons-
tituinte. A primeira realizou-se a 3 de maio, na conformidade 
da designação constante do artigo 3º, do Decreto n. 21.402, de 

14 de maio de 1932, e a segunda, a 17 de setembro, na forma 
determinada pelo art. 51 das Instruções baixadas com o De-
creto n. 22.627, de 7 de abril de 1933.
As eleições de 3 de maio – Foram rigorosamente observadas as 
Instruções baixadas pelo citado Decreto n. 22.627, de 7 de abril 
de 1933, e o serviço de apuração foi processado normalmente 
pelas duas turmas sorteadas pelo Tribunal Regional, começan-
do na manhã de 4 de maio e terminando a 29 do mesmo mês, 
havendo a primeira turma apurado dezoito urnas e a segunda 
turma dezesseis. Não foi apurada a urna de Guajará-Mirim, 
visto haver ela tido entrada após 54 dias. Sem dúvida, é expli-
cável essa circunstância, pois a cidade de Guajará-Mirim acha-
-se situada no ponto terminal da Estrada de Ferro Madeira-
-Mamoré, servida por uma única via de transporte através 
da Capital do Estado do Amazonas. Foram respectivamente 
registrados em termos próprios os seguintes candidatos: Par-
tido Liberal Matogrossense – Drs. Generoso Ponce Filho, José 
dos Passos Rangel Torres, Francisco Villanova e o Advogado 
Alfredo Corrêa Pacheco; Partido Constitucionalista de Mato 
Grosso: Drs. Alberto Trigo de Loureiro, Eduardo Olympio 
Machado e Gabriel Vandoni de Barros; Liga Eleitoral Católica: 
Drs. Generoso Ponce Filho, Virgílio Alves Corrêa Filho, Ga-
briel Vandoni de Barros e Francisco Villanova. Não havendo 
a legenda Liga Eleitoral Católica atingido nem o coeficiente 
eleitoral, nem o partido, e determinando o Tribunal Superior 
o cancelamento da inscrição dos Drs. Alberto Trigo de Lourei-
ro, Eduardo Olimpio Machado e Gabriel Vandoni de Barros, 
nos termos do art. 2º do Decreto 22.194, de 9 de dezembro de 
1932, deixaram consequentemente de ser apurados os votos 
que recaíram em tais candidatos. Assim, pois, como resultado 
da apuração geral foram proclamados eleitos e diplomados 
os Srs. Advogado Alfredo Corrêa Pacheco (3.864 votos), Dr. 
José dos Passos Rangel Torres (3.837 votos) e Dr. Generoso 
Ponce Filho (3.664 votos). Contra a expedição dos diplomas 
aos proclamados eleitos interpôs Gabriel Martiniano de Araú-
jo recurso ao Tribunal Superior, na qualidade de Delegado do 
Partido Constitucionalista de Mato Grosso, a que dei imedia-
tamente encaminhamento à superior instância. Tomando co-
nhecimento desse recurso, o Egrégio Tribunal Superior, por 
decisão de 11 de agosto do ano findo, anulou as eleições de 3 
de maio sob o fundamento de inobservância do princípio da 
representação das minorias (BOLETIM ELEITORAL, 1933).
A eleição de 17 de setembro – O processo eleitoral correu 
igualmente cercado de todas as garantias ao sufrágio, tendo 
apenas sido apresentadas à mesa receptora da 1ª seção desta 
Capital três impugnações, desprezadas pela respectiva turma 
apuradora e confirmadas pelo Tribunal. Os impugnantes se 
conformaram com essa decisão. 
O Governo Provisório, pelo Decreto n. 23.004, fixou o prazo 
para registro dos candidatos e, dentro dele, foram registrados: 
Partido Constitucionalista de Mato Grosso: Drs. João Villas-
bôas e Gastão de Oliveira e Capitão Antônio Leôncio Pereira 
Ferraz; Partido Liberal Matogrossense: Drs. Generoso Ponce 
Filho, José dos Passos Rangel Torres, Francisco Villanova e o 
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advogado Alfredo Corrêa Pacheco. O trabalho de apuração, 
dividido em duas turmas sorteadas, teve início na manhã de 
18 de setembro e terminou a 9 e outubro, assistido pelo Dr. 
Procurador Geral e os Delegados de partidos. 
É-me grato consignar o interesse que a apuração despertou 
por parte das correntes partidárias, imprensa e pessoas gradas, 
e a regularidade dos respectivos trabalhos, nem interrompidos 
em seu andamento normal, nem retardada uma única seção. 
Ainda desta vez deixou de ser apurada a seção de Guajará-
-Mirim, cuja urna teve entrada após a apuração e danificada 
quase inteiramente em virtude do dilatado percurso, desde o 
Amazonas ao Rio de Janeiro, e da Capital do País até a sede 
deste Tribunal. 
A reprodução desse fato originou a brilhante sugestão do Dr. 
Procurador Regional encaminhada, com aprovação do Tribu-
nal, ao esclarecido exame do Tribunal Superior que, julgando 
procedente, houve por bem, em acórdão de 8 de dezembro 
passado, dirigi-la ao Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisório 
para resolver sobre a adoção de medidas que julgar convenien-
tes, para obviar as dificuldades ora existentes quanto à apura-
ção das eleições na Comarca de Guajará-Mirim e seu Termo, 
Santo Antônio do Rio Madeira. 
Procedida a apuração geral, em sessão especial de 18 de outu-
bro último, foram proclamados eleitos e diplomados os can-
didatos à Assembleia Nacional Constituinte: 1. Generoso Pon-
ce Filho, eleito em primeiro turno pelos quociente eleitoral e 
partidário – Partido Liberal Matogrossense; 2. João Villasbôas, 
eleito em primeiro turno pelos quocientes eleitoral e partidá-
rio – Partido Constitucionalista de Mato Grosso; 3. Alfredo 
Corrêa Pacheco, eleito em primeiro turno pelo quociente par-
tidário – Partido Liberal Matogrossense; 4. Francisco Villano-
va, eleito em segundo turno – Partido Liberal Matogrossense. 
Fora do prazo legal, o candidato avulso, Dr. Honório Hermeto 
Bezerra Cavalcanti, por seu procurador Dr. Agrícola Paes de 
Barros, requereu a esta Presidência, fosse formado por termo 
o seu recurso contra essa decisão e, nos precisos termos do 
art. 71 do Regimento Interno dos Tribunais Regionais, proferi, 
por despacho, o indeferimento, fundamentando-o de modo 
que o Tribunal teve conhecimento e o confirmou por acórdão 
unânime, mantendo em definitivo os diplomas conferidos por 
este Tribunal. (GAZETA ELEITORAL, 1934, fl. 3).

O episódio da anulação das primeiras eleições demandou 
uma série de sessões extraordinárias, uma vez que o TRE-MT 
deveria julgar, em prazo hábil, todas as demandas relativas ao 
pleito. Avaliou o primeiro presidente que, das 126 sessões rea-
lizadas, 18 foram extraordinárias: 

Há de parecer estranho que o Tribunal, nesse período, realizasse 
esse número de sessões extraordinárias. Entretanto, levando-se 
em conta que, pela anulação do pleito de 3 de maio, teve de pro-
ceder a nova apuração das eleições efetuadas a 17 de setembro, 

para o que se fez mister novo sorteio de turmas e bem assim jul-
gamento de seis recursos de apuração, perfeitamente se justifica 
esse fato. (GAZETA ELEITORAL, 1934, fl. 3). 

Avaliando e dimensionando as 
dificuldades da Justiça Eleitoral de 
Mato Grosso em seus primórdios

O papel do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 
desde sua instalação em 1932, foi o de organizar o sistema 
eleitoral, regularizando e garantindo a presença de juízes elei-
torais em todas as zonas eleitorais, evitando que leigos assu-
missem essa função, mesmo que temporariamente. Também 
estabeleceu normas para inscrição de eleitores, zelando tam-
bém pela transparência e lisura no processo eleitoral e no de 
apuração dos votos. Esse trabalho de extrema relevância para 
a constituição da cidadania mereceu por parte dos integran-
tes do TRE-MT ininterrupto contato com o Tribunal Superior 
Eleitoral, do qual eram emanadas as regras válidas para todo 
território nacional. Por outro lado, as especificidades regionais 
teriam que se adaptar à legislação mais geral, por isso o grande 
volume de correspondência trocada entre o Tribunal Regional 
e o Superior nos primeiros anos de sua implantação.

No ano de 1932, Mato Grosso tinha uma compleição geo-
gráfica de grandes proporções, visto que, além de seu território 
atual, incorporava os atuais Estados de Mato Grosso do Sul e 
de parte de Rondônia. As comunicações com a capital eram 
difíceis e as zonas eleitorais distribuídas em polos onde ainda 
não haviam tomado posse juízes eleitorais, como foi o caso da 
19ª Zona Eleitoral de Guajará-Mirim, cujo juiz, mesmo sendo 
transferido de Bela Vista, não havia tomado posse, e o prazo 
para isso já havia se extinguido. O caso se agravou ainda mais 
considerando que seu substituto era leigo, o que o impedia de 
dirigir o processo eleitoral na região. Caso se procedesse a novo 
concurso, o juiz aprovado somente tomaria posse daí quatro 
meses. Assim, levando-se em conta todas estas dificuldades, 
as questões eleitorais deveriam ser encaminhadas e dirimidas 
pelo distrito eleitoral mais próximo, o de Cáceres, onde deve-
riam ser julgados todos os processos.

Avaliando a situação, o procurador Alfeu Rosas Martins 
ponderou, na quarta sessão ordinária do TRE-MT:

[...] o caso da 19ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de 
Guajará-Mirim e Santo Antônio do Rio Madeira, aquele sede 
de Comarca, este respectivo Termo, era o de um verdadeiro 
problema, pois a Comarca de Guajará-Mirim se acha atual-
mente provida de Juiz leigo [...] 
Guajará-Mirim é a Comarca de São Luiz de Cáceres. Esta po-
rém dista daquela cerca de 60 dias de viagem em épocas nor-
mais, sem acidentes prováveis dos percursos fluviais, através 
dos rios Madeira, Amazonas e Paraguai, a mercê das vazantes 
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periódicas, da falta de transporte e outras circunstâncias que 
tornam constantemente precárias e incertas as nossas comuni-
cações. Para os processos eleitorais preparados na Comarca de 
Guajará-Mirim deverão ser julgados em São Luiz de Cáceres, 
em cujas viagens de ida e volta terão uma demora de quatro 
meses no mínimo. Tenha-se em vista que o plano da divisão 
das Zonas eleitorais encontra ainda obedecendo prazos de 
publicação prévia no Órgão Oficial do Estado, seja aprovado 
até 15 de Dezembro vindouro e publicada sua aprovação pela 
Suprema Corte Eleitoral, e que até 20 do mesmo mês seja ini-
ciado o serviço de alistamento, os processos de qualificação 
de Guajará-Mirim encaminhar-se-ão para Cáceres, em janeiro 
vindouro. Mesmo assim, na melhor das hipóteses, processos 
inscrições só estariam de retorno para a Comarca de Guajará 
em fins de Abril vindouro, não se efetuando assim inscrição 
dos que deveriam votar em 3 de maio. Suponha-se também 
que se dê em tempo ou não provimento efetivo da Comarca de 
Guajará-Mirim pelo seu Juiz vitalício. Mas, se este se licenciar, 
quem o substituirá no julgamento dos processos eleitorais? 
O Juiz da Comarca mais próxima é de São Luiz de Cáceres. 
Permanecer-se-ia no mesmo impasse para chegar-se à conclu-
são de que na Comarca de Guajará-Mirim não se realizarão 
eleições para a futura constituinte, caso não sejam tomadas 
providências excepcionais. (Livro de registro das atas das ses-
sões plenárias do TRE-MT, Livro 1, 3 maio 1932, fl. 18-19v).

Aquisição de Material de Expediente

Quase todo material de expediente utilizado pelo TRE-MT 
era adquirido em Cuiabá, junto às casas comerciais. No ano de 
1934, o material de expediente necessário para atender à Se-
cretaria do TRE-MT era muito simples, e sua aquisição feita 
através de tomada de preço junto às diversas casas comerciais 
de Cuiabá. 

Publicidade da Typographia Calháo no jornal O Matto-Grosso. In: JUCÁ, 2009, p. 73

Para se ter uma noção das necessidades da Secretaria, trans-
crevemos a relação do material licitado junto às firmas comer-
ciais de Maria Luiza Hugueney de Siqueira, Gabriel Francisco 
de Mattos e Alcebíades Calháo:

Lista do material necessário à Secretaria do TRE-MT, 1934

  Papel marginado para processo
  Envelope para ofício, timbrado 
e sem timbre

  Cintas para jornais
  Bloco de papel para minuta
  Capa para autos
  Papel para embrulho
  Lápis Faber, n. 2
  Canetas (artigo superior)
  Tinta Sardinha
  Penas Mallat
  Tinteiro duplo
  Fita para máquina
  Borracha para tinta e lápis
  Régua de borracha
  Livros em branco – 50, 100 e 
200 folhas

  Resumo do ponto dos 
funcionários

  Folha de apuração
  Papel para telegrama
  Buvard de madeira
  Vidro de goma arábica
  Novelo de barbante
  Cestos para papéis
  Máquina automática para furar
  Raspadeira
  Grampos para papéis
  Espanador de pena
  Vidro de tinta para carimbo
  Folhas de mata-borrão
  Moringa de barro
  Almotolia para máquina
  Toalhas felpudas para tosto
  Vassoura de piaçava
  Copos de cristal
  Folhas de pagamento dos 
membros do TRE-MT

Fonte: Gazeta Eleitoral, 1934, fl. 2-3. APMT-SAD-MT

Pleno 1935-1936

Eleição: 4 de janeiro de 1935

Presidente

Amarílio Novis foi eleito e empossado no 
dia 4 de janeiro de 1935, tomando posse na 
mesma data. Deixou a presidência na sessão 
de 9 de janeiro de 1936.

Vice-presidente
Oscarino Ramos foi eleito e empossado aos 4 
de janeiro de 1935. Deixou a vice-presidência 
na sessão de 9 de janeiro de 1936.

Juiz efetivo
Armando de Souza tomou posse aos 4 de 
janeiro de 1935.

Juiz efetivo
José Vieira do Amaral foi eleito e empossado 
aos 4 de janeiro de 1935.

Juiz efetivo

Mário Neves foi eleito e empossado aos 4 de 
janeiro de 1935, deixando o TRE-MT na 
sessão de 17 de janeiro do mesmo ano, por ter 
sido nomeado desembargador do Tribunal de 
Apelação.

Juiz efetivo Edmundo Macedo Ludolf

Juiz efetivo
Manoel Pereira da Silva Coelho assumiu a 1º 
de agosto de 1935.

Juiz substituto Antônio Garcia Adjuto
Juiz substituto Francisco Bianco Filho

Procurador 
Regional Eleitoral

José Marcelo Moreira foi eleito e empossado 
aos 4 de janeiro de 1935

Procurador Regio-
nal Eleitoral ad-hoc

José Sabino do Patrocínio assumiu o cargo 
aos 5 de janeiro de 1935.

Procurador Regio-
nal Eleitoral ad-hoc

Salvador Celso de Albuquerque assinou termo 
de compromisso aos 19 de agosto de 1935.

Diretor Geral Nicanor de Pinho
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Desembargador Amarílio Novis

Nasceu em Cuiabá no dia 13 de outubro de 1888. Talen-
toso e detentor de extensa cultura, despontou no jornalismo 
regional, posicionando-se contra o “politiquismo, o nepotis-
mo e a opressão.” (NADAF, 1997, p. 312). Seus artigos foram 
veiculados nos periódicos O Mato Grosso, O Correio da Se-
mana, O Momento e O Gladiador. (NADAF, 1997, p. 311). 
Por algumas vezes utilizou o pseudônimo “Zé Paculândia”. 
Na avaliação de Nilo Póvoas, [...] as produções deste autor, 
quer em prosa, quer em verso, caíam no gosto da sociedade que 
os aplaudia, pois os seus assuntos eram, geralmente, pessoas e 
fatos conhecidos em nossa terra, a que ele emprestava, geral-
mente, a nota grotesca e as tintas de estilo elegante e chistoso.” 
(PÓVOAS, In: NADAF, 1997, p. 311).

Bacharel em Direito, iniciou sua carreira como promo-
tor de justiça, passando a Delegado de Polícia, diretor geral 
da Instrução Pública, diretor da Tipografia Oficial, chefe de 
Polícia, procurador fiscal e procurador geral do Estado. Seus 
conhecimentos foram repassados em sala de aula, quando 
professor da Escola Normal “Pedro Celestino” e, mais tarde, 
da Faculdade de Direito.

Amarílio Novis foi indicado para o cargo de desembarga-
dor, exercendo no Tribunal de Justiça, por eleição em 1941, a 
função de presidente, voltando a ocupá-la em 1943, por no-
meação do Interventor Federal (Júlio Müller), nos termos do 
Decreto-lei n. 419, de 30 de dezembro de 1941, que delegou 
ao chefe do governo a atribuição de nomear o presidente e o 
vice-presidente da Corte de Justiça. 

No Tribunal Regional Eleitoral assumiu os encargos de 
sua estruturação, antes da efetiva instalação, aos 11 de novem-
bro de 1932. Integrou o Pleno como juiz efetivo, desde 1932, 
alçando a Presidência da Corte de Justiça aos 4 de janeiro de 
1935, permanecendo no cargo até o ano de 1936. Retornou ao 
TRE-MT em 1955, quando exerceu a função de procurador 
regional ad-hoc. 

Segundo o saudoso desembargador António de Arruda, 
Amarílio Novis foi presidente do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso em seus primeiros anos de existência. O desembarga-
dor Arruda passou a admirar o Dr. Novis pelos seus atributos 
de inteligência e perspicácia.

Aposentou-se em 1945. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 10 de 
abril de 1963.

Na sessão de 4 de janeiro de 1935, o desembargador Ama-
rílio Novis assumiu o cargo de vice-presidente da Corte de 
Justiça, nomenclatura que tomou, à época, o atual Tribunal de 
Justiça, e nessa condição foi alçado à presidência do TRE-MT, 
segundo regia o Código Eleitoral de 1932. 

Despedida do desembargador Amarílio Novis

[...] dizendo que as palavras que acabava de ouvir, tão elo-
quentes e sinceras dos seus ilustres colegas, Desembargador 
Armando de Souza, Doutores Bianco Filho e Oscar Corrêa 
Pina, tinham uma alta significação. Não sabia mesmo que de 
maior nem mais bela, nem mais valiosa recompensa por tudo 
quanto fez na Presidência deste Tribunal, a cujo serviço deu o 
melhor das suas energias e do seu patriotismo, do que aque-
la homenagem que vinham lhe prestar os seus ilustres pares. 
Disse que já tinha ouvido, quando por determinação legal 
fora presidir aos trabalhos da instalação e eleição da Mesa da 
Assembleia Constituinte do Estado, palavras confortadoras 
então proferidas pelo seu Presidente, palavras que proferidas 
naquela solenidade e no seio de uma Assembleia de legítimos 
representantes do Povo, não podiam deixar de refletir o pró-
prio pensamento da comunhão mato-grossense: Bem sei que 
V. Exa. teve de percorrer caminhos ínvios e cheios de espinhos, 
mas chegou são e salvo. Foram estas as palavras do Sr. Presi-
dente da Constituinte ao iniciar o seu discurso e que por si 
só bastam para mostrar que a sua conduta como Presidente 
que foi deste Tribunal sempre se colocou, graças a Deus, acima 
de todas as investidas e increpações. Mas, se estas palavras lhe 
valeram por um forte incitamento para assim prosseguir na 
rota do dever, não lhe falaram tanto ao coração como aquelas 
de homenagem que acabava de ouvir dos seus pares neste Tri-
bunal, que lhe assistiram de perto a todos os atos, daqueles que 
melhor que ninguém por isso mesmo podem julgar das suas 
atitudes e cujo elevado conceito lhe servirá de muralha contra 
todas as injustiças, venham donde vier, partam donde partir. 
Continuando, disse ainda que tinha em mira fazer considera-
ções de protesto referente à nota publicada na Gazeta Official 
de 6 do corrente, alusiva à eleição do novo Presidente deste 
Tribunal, nota lamentavelmente leviana, ofensiva aos brios dos 
Juízes deste Tribunal. Não o fazia, entretanto, para não des-
manchar o colorido de alegria e cordialidade que via naquele 
instante em que, se por um lado eram as homenagens expres-
sivas de conforto e de carinho tributadas ao Presidente que 
saia, não menos expressivas eram as demonstrações de júbilo 
e confiança ao Presidente que, pela primeira vez, presidia na 
Casa os seus trabalhos. Terminou agradecendo vivamente aos 
seus colegas a homenagem que lhe era prestada, declarando 
que as palavras que ouvira dos seus pares ele as recolhia no seu 
coração, como um bálsamo suavíssimo para as fendas de todas 
as injustiças. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro avulso APMT, 9 jan. 1936, fl.178v-180).
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Eleição indireta para o Senado – 1935

No dia 9 de setembro de 1935 foram realizadas as elei-
ções para o Senado. Reunidos os 24 deputados à Assembleia 
Constituinte, inicialmente o presidente do legislativo estadual, 
Estevão Alves Corrêa, anunciou que a mesma seria realizada 
através de escrutínio secreto, suspendendo a sessão por 10 mi-
nutos, a fim de que os deputados preparassem as respectivas 
cédulas. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à chama-
da dos deputados que votaram, tendo antes vistoriado a urna. 
A seguir, foram apurados os votos para o Senado, tendo sido 
o resultado:

 
 m João Villasbôas: 15 votos
 m Vespasiano Barbosa Martins: 13 votos
 m Aral Moreira: 3 votos
 m Leônidas Antero de Matos: 1 voto

Ao final, foi anunciada a vitória dos Senadores: João Villas-
bôas, com mandato de oito anos, e Vespasiano Barbosa Mar-
tins, com mandato de quatro anos. 

Foram nomeadas três Comissões para levar a notícia aos 
eleitos, compostas pelos Deputados Philogonio de Paula Cor-
rêa, Júlio Müller, Benjamin Duarte Monteiro, Gabriel Vandoni 
de Barros, José Gentil da Silva, Rosário Congro, Francisco Pin-
to de Oliveira, Miguel Ângelo de Oliveira Pinto e Josino Viegas 
de Oliveira Pais. (MENDONÇA, 1974, v. 1, p. 196).

Posicionamento do TRE-MT frente à situação 
de convulsão social no Brasil em 1935

Na sessão de 28 de novembro de 1935, o Dr. Francisco 
Bianco Filho, juiz efetivo do TRE-MT, usando da palavra, as-
sim se pronunciou: 

O movimento que ora convulsionou o País, em pontos iso-
lados do território não é daqueles que impõe ao Magistrado 
colocar-se equidistante dos partidos em luta, sob pena de 
incidir na prática condenável do faccionismo político. Ao 
contrário, atentando contra as instituições e a moral social, a 
indiferença seria, em tal situação, ato de lesa Pátria. Propôs, 
assim, que se fizesse um telegrama ao Presidente da República, 
de congratulações pela vitória da legalidade contra o movi-
mento extremista ultimamente verificado, e bem assim que se 
nomeasse uma comissão para, por esse mesmo motivo, levar 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado as congratulações deste 
Tribunal. A proposta foi aprovada contra o voto do Dr. Os-
carino Ramos, que foi favorável apenas à primeira parte da 
proposta. Foi, então, designada uma comissão composta do 
Exmos. Desembargadores Amarílio Novis, Manoel Pereira da 

Silva Coelho e Francisco Bianco Filho. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro avulso APMT, 28 
nov. 1935, fl. 168).

A Comissão, depois de executar sua função, anunciou a 
satisfação do governador do Estado que prometeu agradecer 
pessoalmente a manifestação. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, 10 dez. 1935, fl. 170).

O segundo desafio eleitoral: eleição 
dos Constituintes de 1935

A segunda eleição realizada em Mato Grosso sob a dire-
ção do Tribunal Regional Eleitoral ocorreu em 1935, quando 
foram escolhidos os Deputados Constituintes. Segundo re-
latório, o pleito transcorreu sem qualquer incidente, a não 
ser as dificuldades naturais já impostas em pleitos anteriores. 
Eleitos os Deputados, foram os mesmos diplomados pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral. Essa foi a primeira vez que a Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso diplomava políticos eleitos regio-
nalmente.

No dia 7 de setembro de 1935, o presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral, desembargador Palmyro Pimenta, diplomou 
os Deputados Constituintes: 

Francisco Pinto de 
Oliveira José Silvino da Costa Henrique José Vieira 

Neto
Gabriel Vandoni de 
Barros Nicolau Fragelli Luiz de Miranda 

Horta

João Leite de Barros Armindo Pinto de 
Figueiredo Júlio Strübing Müller

Deusdedit de 
Carvalho

Philogonio de Paula 
Corrêa

Miguel Ângelo de 
Oliveira Pinto

Agrícola Paes de 
Barros João Ponce de Arruda Bertoldo Leite da 

Silva Freire

Rosário Congro Caio Corrêa Benjamin Duarte 
Monteiro

Corsino Bouret Josino Viegas de 
Oliveira Paes José Gentil da Silva

Estevão Alves Corrêa Joaquim Cesário da 
Silva João Evaristo Curvo

Fonte: Mendonça (1974, p. 192)

O terceiro Pleno

O Tribunal Regional Eleitoral sempre primou pelo siste-
ma de rodízio, uma vez que cada juiz, em qualquer das qua-
tro categorias (desembargador, juiz de Direito, Jurista e juiz 
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federal), tinha, e ainda tem, mandato de um biênio, renovável 
consecutivamente por apenas mais um, podendo retornar ao 
Tribunal somente após período equivalente ao do afastamen-
to. Foi o que ocorreu com o desembargador Amarílio Novis, 
cujo mandato encerrou aos 9 de janeiro de 1936, quando se 
procederam a novas eleições, ficando assim constituído o ter-
ceiro Pleno:

Pleno 1936-1937*

Presidente
Armando de Souza assumiu a presidência aos 
4 de janeiro de 1936.

Vice-presidente
Francisco Bianco Filho assumiu a vice-presi-
dência aos 4 de janeiro de 1936.

Juiz efetivo José Vieira do Amaral
Juiz efetivo Oscarino Ramos
Juiz efetivo Mário Neves
Juiz efetivo Edmundo Macedo Ludolf
Juiz efetivo Manoel Pereira da Silva Coelho

Juiz substituto Salvador Celso de Albuquerque
Juiz substituto Antônio Garcia Adjuto
Juiz substituto Francisco Bianco Filho

Procurador 
Regional Eleitoral

Oscar Corrêa Pina

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

José Sabino do Patrocínio assumiu o cargo 
aos 5 de janeiro de 1935.

Diretor Geral Nicanor de Pinho
* Presidente e vice-presidente nomeados.

Desembargador Armando de Souza

Pernambucano, egresso da Faculdade de Direito do Recife, 
onde se formou em 1910, Armando de Souza chegou a Cuiabá nos 
princípios de 1915, quando iniciou sua carreira como juiz de Direi-
to da comarca de Santo Antônio do Rio Abaixo, hoje Santo Antônio 
de Leverger. 

Foi promovido a desembargador em 1929 e aposentou-se em 
1940, por motivo de enfermidade. Era considerando como um dos 
grandes juristas, tido como um dos luminares do Tribunal de Justiça.

Foi secretário do Interior, Justiça e Fazenda, em 1929.

No interior do Tribunal Regional Eleitoral foi juiz efetivo, ca-
tegoria desembargador, nas primeiras gestões (1932-1936), tendo 
assumido a presidência da mesma Justiça Eleitoral de 1936 a 1937, 
ocasião em que se deu o fechamento do TRE-MT. 

Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde faleceu 
em 1956.

Ao assumir o cargo, Armando de Souza fez questão de sau-
dar o presidente Amarílio Novis, circundado pelos cumpri-
mentos de outros membros do Pleno:

Antes de encerrar a sessão, o Exmo. Desembargador Presiden-
te, em eloquentes palavras, salientou a atuação do seu ante-
cessor, Desembargador Amarílio Novis, na Presidência deste 
Tribunal, terminando por propor que se consignasse em ata 
um voto de louvor e agradecimento ao mesmo Desembarga-
dor Novis pela maneira brilhante, patriótica e elevada com 
que conduziu os trabalhos deste Tribunal durante o ano findo. 
A seguir, pedindo a palavra pela ordem, o Juiz Bianco Filho 
expressou a honrosa delegação recebida de seus pares a fim de, 
em nome do Tribunal, solidarizar-se com o insigne Presiden-
te no voto de homenagem ao seu antecessor Desembargador 
Amarílio Novis, pela forma com que se houve na Presidência 
dos trabalhos no decurso do ano p. findo, com a proficiência e 
o brilho característicos da sua personalidade. Fez sentir ainda 
o orador que a substituição da Presidência não importava em 
diminuição do substituto, mas no justo critério do rotativismo 
às eleições dos vice-presidentes da nossa Corte de Apelação, 
para que a todos os seus membros fosse assegurado emprestar 
nas profícuas atividades à Justiça Eleitoral. Continuando, disse 
ainda o Juiz Bianco Filho, no cumprimento da mesma honrosa 
delegação de seus pares, saudar, em nome do Tribunal, o Exmo. 
Sr. Desembargador Armando de Souza, que hoje preside pela 
primeira vez as sessões, por sua investidura no mais alto posto 
da Justiça Eleitoral do Estado, consequente da honrosa decisão 
da nossa Egrégia Corte, em o elegendo seu Vice-Presidente, o 
que não passava de um pálido reconhecimento aos seus incon-
táveis méritos ao elevado critério aliado ao notável saber e aos 
acendrados sentimentos de amor à Justiça, de que há muito se 
consagraram como das expressões mais fulgurantes de cultura 
e de integridade da magistratura de Mato Grosso. Por tantos 
títulos, certo, a Presidência do Tribunal não sofrerá solução de 
continuidade no patriotismo e na elevação com que sempre 
e houve no desempenho de tão árduos encargos, malgrado o 
linguajar anônimo dos iconoclastas tente sorrateiramente de-
negrir a ação da nossa Justiça e a dignidade dos nossos Magis-
trados, que felizmente pairam acima dessas misérias aonde se 
aplacam tão somente paixões incontidas e mal definidas. 
Falou a seguir o Procurador Regional que, após enaltecer as 
altas qualidades dos homenageados, disse do modo elevado 
e digno por que o Desembargador Amarílio Novis desempe-
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nhou as árduas funções do cargo de Presidente do Tribunal 
e, bem assim, do acerto da escolha do seu substituto, o De-
sembargador Armando de Souza, nome de sobejo conheci-
do e admirado. Declarou ainda que, pelo Ministério Público 
Eleitoral era com prazer que se associava às homenagens que 
se prestavam aos dois íntegros magistrados, vultos dos mais 
eminentes do Poder Judiciário local. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro avulso APMT, 9 jan. 
1936, fl.178v-180).

O quarto Pleno

O quarto presidente do TRE-MT foi o desembargador Os-
carino Ramos que, aos 22 de abril de 1937, assumiu os cargos 
de vice-presidente da Corte de Apelação e, consequentemente, 
de presidente da Justiça Eleitoral. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro avulso APMT, 22 abr. 
1937, fl. 24). 

Pleno 1937*

Presidente
Oscarino Ramos tomou posse no dia 22 de 
abril de 1937.

Vice-presidente
Francisco Bianco Filho assumiu o cargo aos 
22 de abril de 1937.

Juiz efetivo Armando de Souza

Juiz efetivo
Clóvis Corrêa Cardoso assumiu aos 10 de 
maio de 1937.

Juiz efetivo Amarílio Novis
Juiz efetivo Palmyro Pimenta
Juiz efetivo Manoel Pereira da Silva Coelho

Juiz efetivo
Ismael Olavo Soares de Souza foi substituído 
por Ernani Lins da Cunha.

Juiz efetivo
Ernani Lins da Cunha tomou posse na vaga 
deixada por Ismael Olavo Soares de Souza.

Juiz substituto
Salvador Celso de Albuquerque assumiu o 
cargo aos 23 de setembro de 1937.

Procurador 
Regional Eleitoral 

Oscar Corrêa Pina deixou o cargo aos 10 de 
maio de 1937, tendo sido substituído por 
Clóvis Corrêa Cardoso que, por sua vez, foi 
substituído, em junho do mesmo ano, por 
António de Arruda, que deixou o cargo 
quando retornou Clóvis Corrêa Cardoso.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto
António de Arruda

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto
Hélio Ferreira de Vasconcelos

Diretor Geral Nicanor de Pinho
* Presidente e vice-presidente nomeados.

Desembargador Oscarino Ramos

Filho do Coronel Marianno Ramos e D. Rosa Ramos, nasceu 
em São Luís de Cáceres, no dia lº de setembro de 1891. Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade do Rio de Janeiro, sua 
trajetória no interior da judicatura foi intensa. Ocupou inicialmen-
te o cargo de delegado de polícia em Ponta Porã, Bela Vista e Porto 
Murtinho e promotor de justiça em Três Lagoas.

Ingressou no Tribunal de Justiça no ano de 1931. No ano 
seguinte já ocupava o cargo de procurador geral da Justiça, 
tendo prestado juramento por duas vezes, a primeira em 27 
de maio e a segunda no dia 16 de junho de 1932. Na gestão 
de 1937, cuja presidência estava a cargo do desembargador 
José Barnabé de Mesquita, assumiu temporariamente a vice-
-presidência, de 16 de abril a 8 de novembro, em substituição 
a José Vieira do Amaral. Esse mesmo cargo ocupou-o, desta 
vez como titular, tomando posse no dia 3 de janeiro de 1938 
e, no ano seguinte, voltou a substituir o desembargador José 
Barnabé de Mesquita na presidência, uma vez que ocupava a 
vice-presidência. Na gestão do ano de 1941, foi eleito nova-
mente vice-presidente, tendo tomado posse no dia 3 de janei-
ro. Alçou a presidência da Corte de Justiça aos 2 de janeiro 
de 1942 e, interinamente, no ano de 1945, substituindo, na 
categoria de sucessor imediato, ao desembargador Olegário 
Moreira de Barros.

Seu profundo e sólido conhecimento dividia-o com ami-
gos, a quem convidava diariamente para agradável palestra 
em sua casa, sita no centro histórico de Cuiabá, mais preci-
samente na Rua do Meio. Conta-nos António de Arruda que 
os convidados eram recebidos em uma enorme sala de visitas 
adornada com oito cadeiras de balanço, extremamente confor-
táveis, que constituíam um prazer a mais, além da agradável 
palestra, com que o saudoso magistrado encantava os amigos. 
(Arruda, 1997, p. 65)

Em 1945, o Interventor Júlio Müller desfez o tripé, no-
meando Olegário Moreira de Barros para desembargador do 
Tribunal de Justiça e escolhendo Oscarino Ramos para ocu-
par cargo de Interventor Federal no Estado, durante a queda 
de Getúlio Vargas até que se completasse a redemocratização 
do País, iniciada com a eleição do presidente Eurico Gaspar 
Dutra. Olegário não concluiu a missão, uma vez tragado pela 
violenta campanha oposicionista que o acusava de facciosis-
mo em favor do PSD. O resultado foi sua exoneração, por ato 
do presidente Dutra, tendo sido substituído pelo advogado 
Marcelo Moreira, escolhido de comum acordo com os líderes 
partidários. Oscarino Ramos retornou ao Tribunal de Justiça 
no ano de 1946, aposentando-se em 19 de maio de 1948.

No interior do Tribunal Regional Eleitoral participou, desde 
sua instalação, na categoria de juiz substituto (1932-1935), passan-
do a efetivo a partir de 1935. No segundo Pleno, (1935-1937) foi 
vice-presidente e presidente em 1937, ocasião em que, pela implan-
tação da ditadura do Estado Novo, o TRE-MT foi fechado. 
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Discurso de posse do presidente 
Oscarino Ramos

Em sessão ordinária do Pleno do TRE-MT, na mesma data 
de sua posse, o desembargador Oscarino Ramos, fazendo um 
interessante retrospecto histórico do Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso, assim se pronunciou:

Em 1931, por este mesmo mês de abril, corrido o escrutínio 
secreto, eu alcançava, pelo consenso espontâneo, unânime e 
comovedor dos Juízes do então Superior Tribunal de Justiça, a 
última etapa na carreira judiciária, no Estado.
Folgo em combater que, tomando parte nesta sessão, estão 
quatro daqueles Juízes. Certo, naquela ocasião, como ontem, 
os meus colegas não se reconheciam, assim procedendo, ne-
nhum mérito no indicado, que ele não o tem; mas achavam, 
como acham, que ele era digno de sua amizade e confiança. 
Falando-vos pela primeira vez desta cadeira, ligo um fato ao 
outro para concluir que, embora decorrido longo lapso de 
tempo, não desmerecida estima e consideração dos meus co-
legas. Nesta vida atribulada que passamos, para minha satisfa-
ção intima, é quanto basta. Recebo agora, a saudação cordial, 
cativante do vosso intérprete, o nosso eminente colega, Exmº. 
Sr. Amarílio Novis. Com ela, a não menos afetuosa e sincera 
do honrado representante do Ministério Público, o Dr. Oscar 
Corrêa Pina, que já se impôs à nossa consideração, pela sua 
cultura e operosidade.
Saudações estas que se ligam às que tive ocasião de receber na 
Corte de Apelação, através das palavras calorosas de seu emi-
nente Presidente, o Exmº Sr. Desembargador José de Mesquita, 
grande juiz, cuja inteireza moral aos ataques dos iconoclas-
tas que são os primeiros a reconhecerem o que afirmo, pois, 
quando procuram atacá-lo, não o fazem de frente, mas, de vez, 
lançando mão da arma mais vil que o homem pode brandir, o 
anonimato. Venho, pois, presidir as vossas sessões, eminentes 
juízes, credenciado pelos meus colegas da Corte de Apelação. 
Quero levar, nos dias que aqui estiver, intacta esta credencial 
recebida, mas alta, se possível, ao calor dos vossos ensinamen-
tos e da vossa amizade. Porque, partindo ela de uma mani-
festação espontânea dos meus pares, honroso me é cumpri-la.
Espontânea, disse eu, porque bem claro quero deixar o meu 
pensamento: se eu viesse por outra qualquer maneira à Presi-
dência desta Casa, eu estaria, aqui, rebaixando a sua dignidade 
e, por isso, indigno da consideração pública. 
Este Tribunal já tem firmado a sua honrosa tradição. Ela vem 
desde a sua instalação quando, então, coube ao nosso colega 
Desembargador Palmyro Pimenta essa tarefa e a de organizar 
a sua secretaria. Depois, no ano seguinte, ao Desembargador 
Amarílio Novis coube, com rara elevação, dirigir o pleito para 
a eleição à Constituinte Federal. Finalmente, no ano passado, 
aqui, tivemos na Presidência o nosso honrado colega, Desem-

bargador Armando de Souza, com sua cultura, com os seus 
conhecimentos especializados, seguindo a mesma trilha dos 
seus antecessores.
Não serei eu, meus caros colegas, que venha agora deslustrar 
essas tradições. Certo, não as aumentarei, mas, com a vossa 
estima, com a vossa assistência, quero, mais tarde, passá-las in-
tactas ao meu sucessor, É isso que espero cumprir, com o apoio 
de todos. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 2, 22 abr. 1937, fls. 25v-27).

TRE-MT fecha suas portas por oito anos

O TRE-MT funcionou com normalidade de 11 de novem-
bro de 1932 até 16 de novembro de 1937, ocasião em que suas 
atividades foram paralisadas em função da nova Constituição 
de 10 de novembro do último ano, que determinou o fecha-
mento de todos os órgãos da Justiça Eleitoral, como ficou con-
signado em ata: 

Ata de encerramento
Às quatorze horas do dia dezesseis de Novembro do ano de 
mil novecentos e trinta e sete, nesta Cidade de Cuiabá, Capi-
tal do Estado de Mato Grosso, na Sala das Sessões do Tribunal 
Regional Eleitoral, presentes os Exmos. Juízes, Desembarga-
dores Amarílio Novis, Presidente, Oscarino Ramos, Celso de 
Albuquerque, Ernani Lins, Bianco Filho, Dr. Hélio Ferreira 
de Vasconcelos, Procurador Regional Substituto, foi declara-
da aberta a Sessão, lida e aprovada a Ata da Sessão anterior. O 
Exmo Desembargador Presidente, tomando a palavra e expli-
cando ao Tribunal os motivos por que convocara esta Sessão 
extraordinária, expôs que, somente ontem, feriado nacional, 
tendo chegado pelo Avião de carreira, a nova Constituição ou-
torgada, por força da qual foi extinta a Justiça Eleitoral, a fim 
de encerrar os trabalhos do Tribunal e tomar as providências 
de direito que forem reclamadas, e, bem assim, transmitir aos 
Exmos. Srs. Juízes, os agradecimentos que, por seu intermé-
dio, lhes foram endereçados pelos Exmos. Srs. Dr. José Maria 
Mac Dowell da Costa, Chefe do Ministério Público Eleitoral, 
ao deixar as funções de Procurador Geral da Justiça Eleitoral, 
ora extinta. Submetida a matéria à consideração dos Exmos. 
Srs. Juízes, o Tribunal deliberou que, em face da nova Cons-
tituição Política de 10 de Novembro, se encerrassem os tra-
balhos, delegando poderes aos Exmos. Srs. Desembargador 
Presidente para comunicar ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça 
e solicitar instruções, de referências ao destino do Arquivo 
Eleitoral e Móveis, bem assim quanto à situação dos funcio-
nários efetivos da Secretaria. Antes de declarar encerrados 
os Trabalhos, o Exmo. Desembargador Presidente formulou, 
em brilhantes palavras, os mais vivos agradecimentos aos Ex-
mos. Srs. Juízes, Desembargadores Oscarino Ramos, Celso de 
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Albuquerque, Drs. Ernani Lins da Cunha e F. Bianco Filho, 
e o Dr. Hélio Ferreira de Vasconcelos, Procurador Regional 
Substituto, pela cooperação eficiente, colaboração valiosa e 
preciosa que prestaram à Justiça Eleitoral, certo de que todos 
aqui souberam cumprir o seu dever. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a sessão, do que para constar, eu, Ernesto 
Pereira Borges, Secretário do Tribunal, lavrei imediatamente 
esta Ata que vai por todos assinada. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 2, 16 nov. 1937, 
fls. 109-109v).

Estado Novo: período ditatorial

Era o Estado Novo (1937-1945) lançando suas bases e esta-
belecendo os limites de uma cidadania que Vargas, contradito-
riamente, havia alardeado com o Código Eleitoral. O discurso 
nacionalista apontava para os avanços econômicos da nação, 
especialmente no campo petrolífero, com a criação do Con-
selho Nacional de Petróleo e Siderúrgico, com Volta Redonda, 
o que fez arrefecer, na maioria dos Estados brasileiros, uma 

possível reação ao golpe. Somente a Bahia e Pernambuco se 
opuseram claramente à ditadura que se implantava, tendo os 
dirigentes daqueles Estados sido afastados dos cargos. 

Ao lado do discurso civilista, a bandeira anticomunista era 
alçada, numa verdadeira marcha patriótica contra esse “mons-
tro” devastador. Com tais tentáculos, a nação brasileira assistia 
à implantação do Estado Novo que, além de fechar todas as ins-
tituições ligadas à Justiça, vedou o Congresso e, consequente-
mente, a participação popular na condução governamental. Na 
avaliação do historiador José Murilo de Carvalho (2007, p. 108):

A aceitação do golpe indica que os avanços democráticos 
posteriores a 1930 ainda eram muito frágeis. A vida nacional 
sofrera uma sacudida, mas tanto as convicções como as práti-
cas democráticas apenas engatinhavam. A oposição ao Estado 
Novo só ganhou força por efeito das mudanças externas trazi-
das com o final da Segunda Guerra Mundial. De 1937 a 1945 
o país viveu sob um regime ditatorial civil, garantido pelas 
forças armadas, em que as manifestações políticas eram proi-
bidas, o governo legislava por decreto, a censura controlava a 
imprensa, os cárceres se enchiam de inimigos do regime.
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Ressurge a Justiça Eleitoral em Mato Grosso – 
Primeiro Período: 1945-1977

Justiça Eleitoral brasileira 
volta à normalidade

Os Tribunais Regionais Eleitorais se mantiveram desativa-
dos enquanto durou o período conhecido como Estado 

Novo (1937-1945), porém, foram novamente reinstalados de 
acordo com o Decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945. A 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso reiniciou seus trabalhos no 
dia 6 de junho de 1945, após oito anos de paralisação. A ata da 
sessão reinaugural consigna sua importância para a retomada 
da democracia:

Aos seis dias o mês de junho de mil novecentos e quarenta 
e cinco, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato 
Grosso, na sala das conferências do Egrégio Tribunal de Ape-
lação, às nove horas, realizou-se a sessão solene de instalação 
do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, sob a Presidência 
do Exmo Sr. Desembargador Albano Antunes de Oliveira, de-
signado para essas altas funções pelo Exmo. Sr. Ministro José 
Linhares, Presidente do colendo Tribunal Superior Eleitoral. 
Ocupando os seus lugares os Juízes do Tribunal, Exmos. Srs. 
Desembargador Olegário Moreira de Barros, Vice-Presidente, 
Hélio Ferreira de Vasconcelos e Oscar Corrêa Pina, e servindo 
como Procurador Regional o Exmo. Sr. José Jayme Ferreira de 
Vasconcelos, na sua qualidade de Procurador Regional Eleito-
ral e também na qualidade de Procurador Geral do Estado, o 
Exmo. Sr. Desembargador Presidente convidou as altas autori-
dades presentes a tomarem assento dentro dos conselhos do 
Tribunal, nos lugares de lhes estavam reservados, ocupando 
lugares de honra o representante do Exmo. Sr. Interventor Fe-
deral e o Exmo. Sr. Dr. Secretário Geral do Estado. Pelo Exmo. 
Sr. Desembargador Presidente, depois de ler o telegrama de 
Sra Exa. o Sr. Ministro José Linhares, Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral que o designara para presidir o Tribunal Re-
gional Eleitoral, foi proferido o seguinte discurso: Decorridos 
poucos dias da publicação do Decreto-Lei n. 7.586, que regula o 
serviço eleitoral, já nos achamos diante da instalação do Tribu-
nal Regional de Mato Grosso, que provisoriamente funcionará 
nas dependências do Palácio da Justiça. Com esta instalação de 
seus serviços entra a funcionar um dos órgãos discriminados no 

seu art. 6º. Escuso-me de explicar a razão dessa urgência porque 
é ela do conhecimento de todos os que acompanham a evolu-
ção dos atuais acontecimentos. Atendendo a essas circunstâncias, 
baixou o Governo da República o Decreto-Lei regulador do alis-
tamento em todo o País e as eleições a que se refere o art. 4º da 
Lei Constitucional n. 9. Uma comissão de notáveis cultores do 
direito, após exame meticuloso do assunto, ofereceu, como sabe-
mos, à consideração do Sr. Ministro da Justiça, o anteprojeto que, 
modificando em alguns pontos, por sugestões felizes, se converteu 
no Decreto-Lei n. 7.386, de 28 de Maio findo. Procurou este di-
ploma legal, tanto quanto possível, corrigir o que pudesse emper-
rar o serviço do alistamento e inscrição eleitoral, sem, entretanto, 
prejudicar a pureza e a lisura do pronunciamento do voto, base 
do regime democrático. Dando, assim, execução à lei eleitoral, 
imediatamente, conforme recomendação do insigne Ministro 
José Linhares, Presidente do Tribunal Superior. Declaro, meus 
senhores, instalados os serviços do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso e afianço que pela escolha de Vossas Excelências, o 
Tribunal Regional cumprirá sua importantíssima missão, colo-
cando-se num plano elevado, extreme de dúvidas, para que surja 
a verdade eleitoral, expurgada de quaisquer nódoas. Está insta-
lado o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Em seguida, 
o Exmo. Presidente consultou os Senhores Juízes do Tribunal, 
pela ordem de sua precedência, se tinham alguma indicação a 
fazer, respondendo pela negativa o Exmo Sr. Desembargador 
Vice-Presidente e pedindo a palavra o Juiz Dr. Hélio Ferreira 
de Vasconcelos. Concedida a palavra, disse Sua Exa: Constitui, 
certamente, para a justiça comum, grande honra o fato de lhe 
terem os Poderes Públicos conferido à direção e coordenação do 
processo eleitoral, colocando nos Tribunais Regionais, que se com-
põem de cinco juízes, quatro Magistrados. E como membro dessa 
justiça comum que me honro, sobremaneira, em vir e exercer as 
funções de Juiz neste Tribunal Eleitoral. E relembro que na Justi-
ça Eleitoral, no último pleito, já foi a justiça comum a que dirigiu 
os trabalhos. Não fora acertado o modo porque se conduzira, na-
quela ocasião, os órgãos do Poder Judiciário, e não teria agora, o 
Poder Executivo recorrido novamente à Justiça comum para lhe 
solicitar representante a fim de executar idênticas tarefas. Vale 
dizer que a Magistratura nacional alcança elevado conceito e que 
nos cumpre esforçar-nos por manter esse conceito e corresponder 
à honrosa confiança que em nós deposita a Nação inteira. Con-
sultado, o Juiz Oscar Corrêa Pina, nada requereu. Consultado 
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o Doutor Procurador Regional, solicitou este a palavra. Sen-
do-lhe concedida pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente a 
palavra, o Dr. José Jayme Ferreira de Vasconcelos, Procurador 
Geral do Estado e nesta qualidade Procurador Regional junto 
ao Tribunal Eleitoral, disse em breve, mas expressivo improvi-
so, que se congratulava com o Estado de Mato Grosso, com as 
suas elites culturais e altas autoridades presentes, como ainda 
com o eleitorado e a opinião pública mato-grossense, pela so-
lene instalação deste Tribunal de Justiça Eleitoral. Fez um en-
tusiástico elogio ao primeiro magistrado da Nação, o egrégio 
Presidente Getúlio Vargas e ao notável jurista e dinâmico Mi-
nistro da Justiça, Prof. Agamenon Magalhães, pela promulga-
ção e colaboração da atual Lei Eleitoral, que, apesar de provir 
de um Governo que a atual demagogia oposicionista classifica 
de totalitário, é muito mais liberal, muito mais democrático 
do que a Lei do Congresso Nacional votada em 1835, criando 
o Tribunal de Segurança Nacional, afixando a forma da sua 
composição, pois que, ao passo que antes se permitia a livre 
escolha do Presidente da República – entre os oficiais do exér-
cito e da armada e os advogados determinando-se apenas a 
escolha de um magistrado para a sua Presidência, nos Tribu-
nais Eleitorais – criados pelo atual governo em cinco mem-
bros, quatro são magistrados e apenas um dos seus membros, 
o ilustre jurista que o compõe, é de livre nomeação do Chefe 
da Nação. Assim, a constituição deste Tribunal e de todos os 
demais veio comprovar a serenidade, a elevação e o imenso 
espírito de verdadeiro liberalismo e de fiel respeito à vonta-
de nacional – que se vai expressar nas urnas – do mais alto 
magistrado da Nação, abroquelado na couraça invulnerável do 
seu patriotismo contra a atoarda dos líderes oposicionistas, os 
mesmos que ontem, no Congresso Nacional, votaram a cria-
ção do Tribunal de Segurança Nacional, sem protestos dessa 
imprensa que hoje ataca apaixonadamente os Governos da Re-
pública e dos Estados. Congratulemo-nos, pois, Srs. Membros 
do Tribunal Eleitoral – concluiu o Dr. José Jayme Ferreira de 
Vasconcelos – com o Sr. Presidente da República e com o culto 
eminente Ministro Agamenon Magalhães; congratulemo-nos 
com o Estado, na pessoa do prestigioso e ilustre Sr. Interventor 
Júlio Müller, congratulemo-nos com o povo mato-grossense, 
que neste Tribunal terá um fiel executor do Código Eleitoral 
a sua garantia de que a vontade soberana do eleitorado será 
respeitada, sem temos dos golpistas, para bem de Mato Grosso 
e do Brasil. Pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente foi dito 
que, de acordo com a solicitação do Exmo. Sr. Ministro Presi-
dente do Tribunal Superior, de se dar urgente andamento aos 
trabalhos, designava, para em comissão, organizar a divisão do 
Estado em zonas, os Exmos. Srs. Desembargador Olegário de 
Barros e o Juiz Dr. Hélio Ferreira de Vasconcelos, suspenden-
do, a seguir, a sessão e convocando outra para o dia oito do 
corrente, às nove horas, e para funcionar na dependência do 
Tribunal de Apelação, que para este fim fora preparado para 
sede provisória do Tribunal Eleitoral. Nada mais havendo a 
tratar, o Exmo. Sr. Desembargador Presidente encerrou a ses-
são. Eu, Leonel Hugueney, Secretário do Tribunal de Apelação, 

servindo de Secretário do Tribunal Regional Eleitoral do Esta-
do de Mato Grosso ad-hoc a escrevi. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 3, 6 jun. 1945, fl. 1-6)

O momento de reabertura dos Tribunais Regionais Eleito-
rais foi de grande júbilo nacional, o que ensejou o então minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, encaminhar ao 
TRE-MT o seguinte telegrama, datado de 22 de junho de 1945:

Congratulo-me Vossência dignos colegas Tribunal por esta-
rem constituídas e instaladas desde quatorze corrente todos 
Tribunais Regionais Eleitorais do País. Se grandes foram os 
esforços empregados para que se pudesse isso realizar em tão 
curto prazo, menos quinze dias contados instalação Tribunal 
Superior, reconheço sinceramente valiosa colaboração eficiên-
cia Vossência atendendo prontamente meus apelos e providên-
cias solicitadas quanto essa Região. Daqui por diante maior e 
mais delicada será nossa tarefa, havemos, porém, vencê-la bem 
cumprindo nosso dever acima partidos e das paixões políticas. 
Como Chefe Justiça brasileira qualidade Presidente Supremo 
Tribunal Federal e na direção do Tribunal Superior devo ma-
nifestar estou tranquilo. Mais uma vez sem medir esforços 
meus sacrifícios magistratura há de corresponder confiança 
povo brasileiro. Conferindo direito onde ele houver indistin-
tamente, assegurando exercício absoluta liberdade alistamento 
e soberano direito de votar. Com meus agradecimentos envio 
vossência minhas mais atenciosas saudações. Assinado: José 
Linhares. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 3, 1945-1946, fl. 30-31)

Reabertura do TRE-MT: 
novo caminho a ser traçado

Relembrando a reabertura do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, o desembargador António de Arruda, que 
presidiu a Justiça Eleitoral Mato-Grossense e o Tribunal de 
Justiça estadual, assim avaliou esse momento:

Nesse ano, como ocorreu em todos os Estados, organizou-se 
em Mato Grosso o Tribunal Regional Eleitoral, em 1945, com-
posto de três Desembargadores, dois Juízes de Direito e dois 
Juristas. Coube-me, então, integrar o Tribunal como Procura-
dor Regional Eleitoral, acumulativamente com as funções de 
Procurador Geral do Estado que eu então exercia junto ao Tri-
bunal de Justiça. Pude assim acompanhar de perto o funciona-
mento da Justiça Eleitoral, em sua nova fase. Era um caminhar 
sem roteiro, pois da fase anterior não ficara praticamente nada. 
Só tínhamos para guiar-nos o Código Eleitoral e posterior-
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mente as decisões normativas que iam sendo proferidas pelo 
Superior Tribunal Eleitoral. No meu caso, a responsabilidade 
era grande porque tinha o encargo de emitir parecer inicial 
nos processos submetidos ao Tribunal. (ARRUDA, 1997, p. 98)

As manifestações de júbilo, extrapolando o cenário da Jus-
tiça Eleitoral, firmaram posição entre as facções políticas em 
rearranjo:

Em 1945 nós tivemos um movimento contrário à ditadura – 
não foi um movimento propriamente ideológico, mas juntou 
todos que eram contra a ditadura e não só contra Vargas [...]; 
eles eram objeto de críticas da oposição; os Müller, eles repre-
sentavam o poder. (Oliveira [DR. PARANÁ], 1986 apud NE-
VES, 2001, p. 115)

Os mato-grossenses que se diziam oposicionistas à ditadu-
ra, sobretudo à interventoria Júlio Müller, conversaram com 
aqueles que eram oriundos do período ditatorial – é sabido 
que houve um encontro em que as figuras exponenciais do 
estado, como Ponce de Arruda, João Villasbôas, se não me en-
gano, o Filinto e outras lideranças discutiram os pactos nessa 
nova montagem dos quadros políticos [...]; o Villasbôas não 
ficou satisfeito e, sendo muito amigo do Vespasiano, pediu que 
não tomasse nenhum posicionamento. O Vespasiano man-
tinha um ótimo relacionamento com o Júlio Müller [...]; O 
Júlio costumava dizer que o Vespasiano o representava no sul 
do estado [...] Villasbôas vai ao Rio, tem um encontro com o 
Vespasiano e decidiram incorporar-se à UDN. (VIEIRA, 1986 
apud NEVES, 2001, p. 115-116)

Os antigos caciques não tinham assumido posição nenhuma 
[...] Villasbôas e Vespasiano, ainda estavam mantendo audiên-
cias com Dutra, que era candidato à Presidência [...]; parece-
-me que a coisa pegou depois, em questão de divisão de posi-
ções: havia vaga para dois senadores e Filinto queria uma vaga, 
Vespasiano outra, e Villasbôas outra e mais alguém também 
queria. Então, foi difícil o acordo e romperam as conversações. 
Villasbôas e Vespasiano assumiram a liderança na oposição – 
UDN. (PÓVOAS, 1986 apud NEVES, 2001, p. 116)

Desembargador Albano Antunes de Oliveira

Desembargador da Corte de Apelação (hoje Tribunal de Justi-
ça) no período de 13 de janeiro de 1938 a 24 de dezembro de 1946. 
Nessa categoria, foi incumbido de reinstalar o Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, no dia 6 de junho de 1945, presidindo-o 
até 23 de setembro de 1946, ocasião que foi substituído por Hélio 
Ferreira de Vasconcelos, que assumiu a função no dia 25 do mesmo 
mês e ano.

Integrou a primeira Grande Loja Maçônica de Mato Grosso, 
instituição fundada aos 19 de maio de 1930. O primeiro Grão Mes-
tre foi Albano Antunes de Oliveira, tendo como Secretário Geral 
Olegário Moreira de Barros. (SIQUEIRA, 2005, p. 59)

Pleno 1945-1946*

Presidente

Albano Antunes de Oliveira foi nomeado 
pelo ministro José Linhares, tomando posse 
aos 6 de junho de 1945. Deixou o TRE-MT 
aos 27 de outubro de 1946.

Vice-presidente

Olegário Moreira de Barros assumiu o cargo 
aos 6 de junho de 1945. Deixou o TRE-MT 
aos 27 de outubro de 1946, sendo substituído 
por Hélio Ferreira de Vasconcelos.

Vice-presidente

Hélio Ferreira de Vasconcelos tomou posse 
como Juiz Eleitoral efetivo aos 6 de junho de 
1945, assumindo a vice-presidência aos 27 de 
outubro de 1946.

Juiz efetivo
Cesarino Delfino César ingressou na sessão 
de 17 de novembro de 1945.

Juiz efetivo
José Barros do Valle tomou posse aos 17 de 
dezembro de 1945.

Juiz substituto
Francisco de Arruda Lobo Filho assumiu as 
funções no dia 13 de julho de 1945.

Juiz substituto
Frederico Vaz de Figueiredo assumiu o cargo 
em 15 de junho de 1945.

Juiz substituto
António de Arruda assumiu o cargo aos 16 
de julho de 1945.

Procurador 
Regional Eleitoral

José Jayme Ferreira de Vasconcelos assumiu 
o cargo aos 6 de junho de 1945. Foi substituí-
do por António de Arruda.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Oscar Corrêa Pina assumiu o cargo aos 6 de 
junho de 1945.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda
Obs.: Os juízes substitutos não eram escolhidos previamente, porém convocados 
emergencialmente, sendo, em geral, o juiz eleitoral das primeiras Zonas Eleitorais da 
capital e das localidades mais populosas.
* Presidente e vice-presidente nomeados.



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012102

Uma das preocupações do TRE-MT, nesse momento, era 
reorganizar a Justiça Eleitoral, especialmente quanto ao alista-
mento, visto que após 1937 e até 1945 (Estado Novo) a Justiça 
Eleitoral não funcionara. Assim, grande esforço foi implemen-
tado para conseguir arregimentar e regularizar a situação dos 
eleitores.

Na sessão de 12 de outubro de 1945, o presidente do TRE-
-MT, Albano Antunes de Oliveira declarou:

[...] que se sentia feliz em poder rejubilar-se com os demais 
Colegas presentes, apresentando-lhes naquele momento o 
auspicioso resultado de referência ao número de eleitores alis-
tados até o dia 2 de outubro corrente, o qual havia atingido 
58.998 eleitores, soma esta que não só veio demonstrar que 
superara pelo dobro o eleitorado dos alistamentos anteriores, 
como ainda se poderia afirmar que, não fosse a exiguidade do 
tempo, juntamente com a distância de um município para ou-
tro, dificultando assim a qualificação, poder-se-ia contar, na 
certa, com um eleitorado superior a 80 mil eleitores. O pro-
gresso verificado é justamente o resultado dos esforços dos 
membros componentes deste Tribunal, que muito contribu-
íram para este grande desideratum. (Livro de ata das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 3, 12 out. 1945, fl. 153-154)

Eleições Gerais de 2 de 
dezembro de 1945

Nessa gestão, a grande preocupação do Pleno foi com a 
preparação e realização das eleições gerais para Presidente da 
República e Senador, ocorridas em dezembro de 1945. Majo-
ritariamente, os assuntos de pauta estiveram voltados para a 
indicação de juízes, respostas às suas solicitações e julgamento 
das questões apresentadas pelos partidos políticos.

O resultado do pleito em Mato Grosso foi o seguinte:

Eleição direta: 2 de dezembro de 1945

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Gal. Eurico Gaspar Dutra PSD 20.745

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 2 jan. 1946, fl. 287

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
João Villasbôas UDN 21.583
Vespasiano Martins UDN 21.019

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 2 jan. 1946, fl. 287

Pleno 1946-1948

1ª Eleição: 25 de setembro de 1946
2ª Eleição: 21 de outubro de 1946

Presidente 

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito e tomou 
posse no dia 25 de setembro de 1946. Renunciou 
ao cargo na sessão de 21 de outubro de 1946, 
quando ocorreu nova eleição, tendo sido reeleito.

Vice-presidente 

Benedito Leite de Campos foi eleito e tomou 
posse no dia 25 de setembro de 1946. Renunciou 
ao cargo na sessão de 21 de outubro de 1946, 
quando ocorreu nova eleição e foi reeleito.

Juiz efetivo 
Francisco Bianco Filho faleceu aos 13 de outu-
bro de 1946 e foi substituído, aos 18 de outubro 
de 1947, por Ernesto Pereira Borges.

Juiz efetivo 
Palmyro Pimenta tomou posse aos 21 de outu-
bro de 1946.

Juiz efetivo 
Antônio Leite de Campos tomou posse aos 21 de 
outubro de 1946.

Juiz efetivo 
Benjamin Duarte Monteiro tomou posse em 
agosto de 1947.

Juiz efetivo 

Ernesto Pereira Borges foi convocado pelo 
TRE-MT para auxiliar nos trabalhos do Pleno, a 
partir de 18 de outubro de 1947, na vaga deixada 
por Francisco Bianco Filho.

Juiz efetivo
Ernani Lins da Cunha integrou o TRE-MT a 
partir da sessão de 27 de outubro de 1947.

Juiz efetivo
Pedro de Alcântara Batista de Oliveira ingressou 
no TRE-MT na sessão de 1º de dezembro de 
1947, na vaga deixada por José Barros do Vale.

Juiz efetivo
José Barros do Valle deixou o TRE-MT em 
dezembro de 1947 e foi substituído por Pedro de 
Alcântara Batista de Oliveira.

Juiz efetivo Cesarino Delfino César

Juiz efetivo
José Barnabé de Mesquita ingressou na sessão 
de 17 de novembro de 1946.

Juiz substituto 
Oscar Corrêa Pina foi nomeado a partir de 
setembro de 1946.

Juiz substituto 
Emídio Martins de Sá foi nomeado pelo Tribu-
nal de Justiça, aos 24 de outubro de 1946.

Juiz substituto 
Alírio Cesário de Figueiredo foi nomeado a 
partir de outubro de 1946.

Juiz substituto
Pedro de Alcântara Batista de Oliveira foi nome-
ado a partir de outubro de 1946.

Juiz substituto
Antônio Leite de Campos foi nomeado a partir 
de outubro de 1946.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

António de Arruda foi substituído, aos 14 de 
julho de 1947, pelo procurador geral do Estado, 
Luis-Philippe Pereira Leite.

Procurador 
Regional 

Eleitoral ad-hoc

Luis-Philippe Pereira Leite tomou posse no dia 
14 de julho de 1947.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Frederico Vaz de Figueiredo deixou o cargo na 
sessão de 14 de julho de 1947.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda
Obs.: A partir de 1947, os juízes eleitorais substitutos passaram a ser escolhidos previamente. 
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Desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos

No ano de 1937, Hélio Ferreira de Vasconcelos iniciou sua par-
ticipação junto ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, ao assumir, 
em substituição, o cargo de procurador regional, no lugar de Antó-
nio de Arruda.

Presidiu a Justiça Eleitoral de Mato Grosso na gestão 1946/1948.
Na gestão 1948/1949, por ocasião das eleições para presidente e 

vice-presidente do TRE-MT, realizadas aos 24 de setembro de 1948, 
Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito vice-presidente, o mesmo 
ocorrendo na eleição de 4 de março de 1950 e também na de 1953-
1954, sob a presidência, a primeira, do desembargador Mário Cor-
rêa da Costa, e, a segunda, sob o comando de Ernesto Pereira Bor-
ges. Na gestão seguinte, 1954/1955, integrou o Pleno do TRE-MT, 
na categoria de juiz efetivo. Voltou a assumir a vice-presidência da 
mesma instituição aos 2 de março de 1955.

Retornou ao cargo de vice-presidente na gestão 1959/1960, 
tomando posse aos 24 de fevereiro de 1960, porém no dia 11 de 
março do mesmo ano solicitou licença, tendo sido substituído pelo 
desembargador Francisco de Arruda Lobo Neto.

Na sessão do TRE-MT de 30 de abril de 1965, foi consigna-
do um voto de louvor a Hélio Ferreira de Vasconcelos, pela sua 
aposentadoria: [...] como homenagem àquele ilustre colega, que 
muito fez pelo seu Estado, na qualidade de magistrado. Tendo o 
mesmo exercido os cargos de Promotor, Juiz e finalmente os eleva-
dos cargos de Presidente do Tribunal de Justiça e duas vezes como 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, como também o de 
Vice-Presidente deste mesmo Tribunal, cuja atuação na direção dos 
mesmos, dera repetidas provas de inteligência, cultura e retidão, fa-
zendo mesmo dessa espinhosa missão um verdadeiro sacerdócio. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 30 
abr. 1965, fl. 208v)

Posse da nova Mesa Diretora
Na mesma sessão de votação, em 25 de setembro de 1946, 

ocorreu a posse dos eleitos. O presidente Hélio Ferreira de Vas-
concelos, ao assumir a presidência, considerou que:

[...] como era do conhecimento de todos, acabavam de deixar 
os seus postos nesta Casa os Desembargadores Albano Antu-
nes de Oliveira e Olegário Moreira de Barros, bem como o Dr. 
Oscar Corrêa Pina, que vinham desempenhando neste Tribu-
nal, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
e representante da nobre classe dos Advogados e, pelo que foi 
a atuação desses três juízes, fala bem alto o prestígio que sou-
beram imputar a este Tribunal, pela sua operosidade, cultura 
e integridade. Propôs então o Presidente que o Tribunal dele-
gasse a uma Comissão a incumbência de levar a esses três dig-
nos magistrados a manifestação do apreço e a homenagem dos 
seus respeitos, proposta esta que foi aprovada, designando-se, 
então, o Sr. Presidente para desempenhar essa missão, o De-
sembargador Benedito Leite de Campos, Vice-Presidente deste 
Tribunal, e os Drs. José Barros do Valle e António de Arruda. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias, Livro 4, 25 set. 
1946, fl. 182-183)

Nova divisão das Zonas Eleitorais 
com o final do Estado Novo

Além da qualificação dos eleitores, se colocava também 
como prioridade a questão da reorganização das Zonas Eleito-
rais, uma vez que os territórios criados durante o Estado Novo 
haviam sido dissolvidos e necessário se fazia reincorporá-los à 
nação. No caso do Estado de Mato Grosso, ocorreu a reincor-
poração do território federal de Ponta Porã.

Na ocasião, o presidente Hélio Ferreira de Vasconcelos pro-
pôs ao Pleno, na sessão de 16 de outubro de 1946, uma nova 
divisão das Zonas Eleitorais, ficando criadas as seguintes:

15ª Zona Miranda
Miranda (sede)
Porto Esperança
Rincão Bonito

16ª Zona Maracaju

Maracaju (sede)
Herculânea
Nioaque
Guia Lopes

17ª Zona Bela Vista Bela Vista (sede)
Caracol

18ª Zona Dourados Dourados (sede)
Juti

19ª Zona Ponta Porã

Ponta Porã (sede)
Amambai
Antônio João
Bocaja
Cabeceira do Apa
Iguatemi

20ª Zona Porto Murtinho Porto Murtinho
Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 out. 1946, fl. 209
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Novas eleições no TRE-MT: 
imposição da legislação

Por imposição da legislação da época, o Tribunal Regional 
Eleitoral procedeu a uma segunda eleição para presidente e 
vice-presidente do TRE-MT, aos 21 de outubro de 1946, tendo 
sido mantidos, na presidência, o desembargador Hélio Ferreira 
de Vasconcelos e, para vice-presidente, Benedito Leite de Cam-
pos. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 4, 21 out. 1946, p. 213)

UDN acusa membros do TRE-MT 
Na sessão de 17 de março de 1947, foi lido, em plenário, tex-

to escrito em periódico partidário da UDN, desabonando a con-
duta dos membros do TRE-MT, o que foi consignado em ata:

Antes de encerrar a sessão, o Exmo. Dr. Benjamin Duarte 
Monteiro, pedindo a palavra pela ordem, declarou que o ór-
gão da UDN local, em sua edição de ontem, havia feito refe-
rências desabonadoras à sua conduta de Juiz, bem assim da 
do Dr. Francisco de Arruda Lobo Filho e do Dr. Procurador 
Regional. Ninguém melhor do que os próprios juízes deste 
Tribunal, continuou S. Exa., para julgarem da injustiça do ata-
que, desde que é sabido dos vários recursos da UDN foram 
providos com o seu e voto do Dr. Francisco de A. Lobo Filho, e 
parecer favorável do Dr. Procurador Regional, pois, como Juiz, 
tal como seu colega, não indaga e nem julga pelos interesses 
dos partidos, mas pelo direito que as partes defendem sobre 
a verdade eleitoral. Terminou suas considerações, pedindo a 
abertura de um inquérito, não obstante poder reafirmar ali, de 
cabeça erguida e consciência tranquila, de que se julga digno 
de alto cargo que ali exerce e que tem cumprido fiel e hones-
tamente o seu dever. 
Pedindo e obtendo a palavra, o Exmo Desembargador Francis-
co de Arruda Lobo Filho declarou que subscrevia as palavras 
de protesto apresentadas pelo Dr. Benjamin Duarte Monteiro, 
e reafirmava o pedido de abertura de inquérito sobre o caso 
em apreço. 
[...] Pediu e obteve a palavra o Procurador Regional, Dr. An-
tónio de Arruda, e disse que não era a primeira vez que o Tri-
bunal tomava conhecimento de acusações semelhantes à de 
que se trata. Tempos atrás, já o Dr. Antônio Leite de Campos 
fora vítima de aleivosas publicações, a respeito do julgamento 
de uma reclamação do Partido Comunista do Brasil, e, nessa 
ocasião, sob sua proposta, determinou o Tribunal a inserção 
de uma nota no Diário Oficial, restabelecendo a verdade sobre 
aquele fato, e justificando o voto do Juiz injustamente ataca-
do. No caso vertente, o Tribunal já tomou a deliberação que 
julgou acertada, de modo que só lhe cabia frisar que, como 

representante do Ministério Público nesta Casa, a sua atuação 
era conhecida de todos, bem como a dos dois Juízes calunia-
dos, conforme teve a oportunidade de declarar o ilustre De-
sembargador Francisco Bianco Filho, e não seriam publicações 
anônimas e irresponsáveis que poderiam tisnar a sua persona-
lidade. Terminou, invocando o exemplo de um seu professor 
que, em conjuntura idêntica, justificando-se perante os seus 
alunos, limitou-se a citar um conhecido provérbio árabe: os 
cães ladram e a caravana passa. 
Pedindo e obtendo a palavra, o Desembargador Francisco 
Bianco Filho solicitou que fosse consignado na ata seu protes-
to contra os ataques injustos aos ilustres membros deste Tribu-
nal, Desembargador Benjamin Duarte Monteiro, Francisco de 
Arruda Lobo Filho e o Procurador Regional, António de Arru-
da, porque todos eram testemunhas da forma elevada, impar-
cial com que esses referidos Juízes vinham se conduzindo nos 
julgamentos da matéria eleitoral. Todos os demais membros 
anuíram ao protesto apresentado, bem como de ser consig-
nado em ata. [...] Os demais membros do Tribunal acompa-
nharam a Presidência, entendendo que não cabia procedimen-
to ex-officio, e o Desembargador Bianco Filho, frisando que 
a competência no caso seria do Tribunal Superior Eleitoral, 
visto que os membros da Casa poderiam servir como testemu-
nhas, naturalmente impedidos. 
Pediu e obteve a palavra o Desembargador Emídio Martins 
de Sá que se solidarizou com os colegas atacados e declarou 
que subscrevia inteiramente as referências elogiosas feitas pelo 
Desembargador Bianco Filho a Benjamin Duarte Monteiro, 
Francisco de Arruda Lobo Filho e António de Arruda. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 5, 
17 mar. 1947, fl. 83v-84v)

Eleição de 1947: 
governador, senador, deputado 
federal e deputados estaduais

Eleição direta: 19 de janeiro de 1947

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Arnaldo Estevão de Figueiredo PSD 21.293

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 21 mar. 1947, fl. 86v

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Filinto Müller PSD 21.793

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 21 mar. 1947, fl. 87v
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Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos 
Leônidas Pereira Mendes PSD 8.198
Carlos Vandoni de Barros PSD 6.767

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 21 mar. 1947, fl. 86v

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Italívio Coelho UDN 1.521
Licínio Monteiro da Silva PSD 1.470
Waldir dos Santos Pereira PSD 1.397
José Henrique Hastenreiter PSD 1.266
Virgílio Alves Corrêa Neto PSD 1.120
José Gonçalves de Oliveira PSD 1.075
Jarí Gomes PSD 1.008
Clovis Hugueney PSD 992
Antônio Mena Gonçalves PSD 943
Cacildo Arantes Júnior UDN 877
Antônio Ribeiro de Arruda PSD 837
Adjalmo Saldanha UDN 787
Adré Melchíades de Barros UDN 782
Penn de Morais Gomes PSD 742
José Manoel Fontanilhas Frageli UDN 741
Benedito Vaz de Figueiredo UDN 734
Lenine de Campos Póvoas UDN 692
Rachid J. Mamed PSD 675
Sebastião de Oliveira UDN 666
Salviano Mendes Fontoura PSD 646
Luiz Alexandre de Oliveira UDN 644
Oclécio Barbosa Martins UDN 644
Audelino Francisco da Costa Sobrinho PSD 601
Octacílio Faustino da Silva UDN 599
Luis-Philipe Pereira Leite PSD 596
Lício Proença Borralho PTB 564
Gervásio Leite PSD 554
Guilherme Vitorino PSD 510
José Gomes Pedroso PCB 510
Rádio Maia PCB 402

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 21 mar. 1947, fl. 88-88v

Diplomação dos eleitos em 1947
Na sessão do Pleno do TRE-MT, de 21 de março de 1947, 

foi proclamado o resultado final das eleições. Na ocasião, o pre-
sidente do TRE-MT, Hélio Ferreira de Vasconcelos, diplomou 
os candidatos enaltecendo o importante momento político vi-
vido pela nação brasileira:

Creio interpretar os sentimentos dos demais ilustres pares, 
elevando a Deus o pensamento pela enaltada graça de haver 
chegado a termo desse penoso encargo, por entre inevitáveis 
paixões das lutas políticas e das pugnas partidárias, com a 
consciência tranquila do dever cumprido. Neste instante que 
assinala o passo decisivo para o retorno de Mato Grosso ao Re-
gime Constitucional, possuído de tão elevados pensamentos, 
considero do meu dever lembrar aos homens de responsabi-
lidade, aos espíritos de boa vontade que, quando a sabedoria 
Divina opôs aos caprichos e vaidades humanas os obstáculos 
da natureza, os impérvios inevitáveis que fazem da vida uma 
luta incessante e permanente, foi para que os homens com-
preendessem que só pelo amor, pela união e pelo espírito de 
renúncia será possível assegurar a comunhão de esforços para 
que superados sejam tais obstáculos, motivo por que formulo 
meu apelo aos eleitos, representantes do povo, a fim de que 
no exercício dos seus nobilíssimos mandatos saibam colocar 
Mato Grosso acima dos partidos e os altos interesses da Pá-
tria acima das competições regionalistas. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 5, 21 mar. 1947, 
fl. 91-91v)

TRE-MT é saudado pelo 
ministro da Justiça pela 
reconstitucionalização 
de Mato Grosso

No dia 31 de dezembro de 1947, em sessão ordinária do 
Pleno, foi lido um telegrama do ministro da Justiça, Adnaldo 
Costa, cumprimentando o TRE-MT pela reconstitucionaliza-
ção de Mato Grosso:

Tenho a honra de acusar o recebimento do telegrama de V. Exa. 
comunicando integral reconstitucionalização desse Estado, 
cabe-me mais uma vez ressaltar importante papel desempe-
nhado pela Justiça Eleitoral Mato-Grossense, proporcionando 
clima cívico de absoluta liberdade de manifestação da prefe-
rência eleitorado. Retribuo cumprimentos boas festas com 
votos de próspero feliz ano novo, extensivos demais membros 
desse Colendo Tribunal. Cordiais saudações. Adnaldo Costa, 
ministro da Justiça. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 6, 31 dez. 1947, fl. 56)
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Desembargador Hélio Ferreira de 
Vasconcelos agradece ao ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral 

Na sessão de 24 de setembro de 1948, foi lido no Pleno te-
legrama enviado ao ministro presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Antônio Carlos Lafayette de Andrada, pelo presiden-
te Hélio Ferreira de Vasconcelos, ao final de sua gestão:

Realizando-se, dentro em pouco, as eleições para Presidente e 
Vice-Presidente deste Tribunal, apresento Vossência os melho-
res agradecimentos pelas fidalgas atenções de Vossência e des-
se venerando Tribunal. Acredito que outros Tribunais tenham 
servido neste biênio com maior brilho, nenhum, porém, terá 
sido mais feliz nesse transcurso, graças à superior compreen-
são de todos os Partidos que militam no Estado, e à generosi-
dade do povo mato-grossense. Todas as autoridades eleitorais 
desta circunscrição portaram-se com dignidade e eficiência 
na fase difícil das eleições. Neste Tribunal sempre imperou a 
maior cordialidade dentro do máximo respeito. Os funcioná-
rios da Secretaria excederam-se utilmente no desempenho de 
suas tarefas, tendo como horário as necessidades do serviço; 
pena é que o quadro administrativo previsto na Constituição 
Federal não tenha sido promulgado, de modo a compensar os 
longos anos de sacrifícios e desvelos desses funcionários, mui-
tos dos quais percebem os mesmos pequenos salários que per-
cebiam quando foram requisitados e por nenhuma promoção 
foram beneficiados. Finalizando, formulo votos pela felicidade 
pessoal de Vossência e êxito constante desse Excelso Tribunal. 
Atenciosamente. Hélio Ferreira de Vasconcelos. (Livro de re-
gistro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 6, 24 
set. 1948, fl. 188-188v)

Palavras de despedida do 
presidente, desembargador 
Hélio Ferreira de Vasconcelos, 
ao Pleno do TRE-MT

No dia 24 de setembro de 1948 ocorreram novas eleições 
para a Mesa Diretora do TRE-MT. Na ocasião, o desembar-
gador Hélio Ferreira de Vasconcelos apresentou suas despe-
didas:

Agradeceu aos colegas pela cooperação durante sua gestão, os 
quais souberam manter-se com dignidade e independência, 
especialmente na fase mais difícil e afanosa das eleições. Disse 
ainda que se sentia feliz em poder congratular-se com o Tribu-
nal pela acertada escolha do novo Presidente, pois tinha certe-
za que o mesmo saberia cumprir sinceramente os seus deveres 
de Magistrado, correspondendo, assim, à distinção que lhe 
souberam dar os seus Colegas da Casa. Falou ainda sobre as 
verbas do Tribunal que se encontravam quase intactas, a fim 
de que o novo Presidente, com melhor orientação e acerto, pu-
desse convenientemente dispô-las. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 6, 24 set. 1948, fl. 189)

Pleno 1948-1950

Eleição: 24 de setembro de 1948

Presidente 
Ernesto Pereira Borges foi eleito e tomou 
posse aos 24 de setembro de 1948.

Vice-presidente

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito e 
empossado aos 24 de setembro de 1948, per-
manecendo no cargo até 23 de setembro de 
1950, tendo sido reconduzido na mesma data.

Juiz efetivo
António de Arruda assinou o termo de com-
promisso no dia 3 de novembro de 1948.

Juiz efetivo
Benedito Leite de Campos foi substituído, por 
aposentadoria, por António de Arruda, retor-
nando ao TRE-MT em 5 de janeiro de 1949.

Juiz efetivo

Pedro de Alcântara Batista de Oliveira deixou 
o TRE-MT em junho de 1949 por ter ascendi-
do ao cargo de desembargador do Tribunal de 
Justiça, sendo substituído pelo juiz Waldemir 
Neves, aos 10 de junho de 1949.

Juiz efetivo

Waldemir Neves foi indicado pelo Tribunal 
de Justiça, ingressando no TRE-MT aos 8 de 
junho de 1949, na vaga deixada por Pedro de 
Alcântara Batista de Oliveira.

Juiz efetivo
Cesarino Delfino César permaneceu no cargo 
até 23 de setembro de 1950.

Juiz efetivo Palmyro Pimenta

Juiz substituto

Alírio de Figueiredo deixou o TRE-MT em 
junho de 1949 por ter ascendido ao cargo 
de desembargador do Tribunal de Justiça. 
Retornou ao TRE-MT e tomou posse aos 18 
de agosto de 1950.

Juiz substituto
Mário Corrêa da Costa assinou o termo de 
compromisso aos 3 de novembro de 1948.

Procurador 
Regional Eleitoral

Luis-Philippe Pereira Leite

Diretor Geral Manoel Juvenílio Arruda
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Desembargador Ernesto Pereira Borges

Nasceu em Cuiabá aos 18 de agosto de 1910. Bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais, promotor público, consultor jurídico, pro-
curador geral do Estado, juiz de Direito.

Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça. No interior 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dirigiu a secretaria 
da instituição, ingressando como juiz efetivo em 1947. Presidiu de 
1948 a 1951, por dois biênios consecutivos, a Justiça Eleitoral Mato-
-Grossense. 

Fundou e dirigiu a Revista Eleitoral e, depois de dez anos 
que o periódico deixou de circular, publicou a Revista Jurídi-
ca Anais Forenses.

O desembargador Ernesto Pereira Borges foi uma das 
mais brilhantes culturas jurídicas de Mato Grosso.

Concurso público para cargos 
da Secretaria do TRE-MT: 
As Normas Regimentais

Na sessão de 25 de abril de 1949, foram apresentadas, para 
discussão, as Normas Regimentais sobre o concurso público 
para provimento de cargos da Secretaria do TRE-MT, redi-
gido em 20 artigos. O concurso previa o ingresso de pessoal 
na fase inicial da carreira, devendo os candidatos ter entre 18 
e 38 anos. A banca seria composta por um desembargador, 
um juiz e um jurista, contando com o apoio da Secretaria. As 
inscrições deveriam ser realizadas perante a banca e no prazo 
de 45 dias, sendo que o resultado final seria proclamado após 
cinco dias do encerramento das inscrições. Os candidatos 
preteridos tinham direito de recorrer, igualmente, em cinco 
dias. As matérias incorporavam conhecimentos de Português, 
Aritmética, Geografia, História Geral e Datilografia. Para os 
cargos de Oficial Administrativo eram também exigidos, 
além destes, conhecimento de Direito Administrativo Pro-
cessual. As provas seriam realizadas em duas etapas: escrita 
e oral, a exceção da Datilografia. A média da nota de cada 
candidato seria extraída do somatório das três notas ofereci-

das pela banca (de 10 a 100), sendo que estaria eliminado o 
candidato que obtivesse média abaixo de 60. O concurso, que 
somente iria se realizar no ano seguinte, incorporou ainda 
algumas regras, tais como: as questões da prova escrita seria 
igual para todos, sendo aplicado o sorteio apenas para a prova 
oral. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 7, 25 abr. 1949, fl. 23-24v)

Dificuldades nas eleições de 1950
Na sessão de 20 de março de 1950, o presidente Ernesto 

Pereira Borges expôs ao Pleno as dificuldades que estava en-
contrando para a realização das eleições de 1950:

O Desembargador Presidente expôs ao Tribunal a dolorosa 
situação em que se encontram os serviços eleitorais, em vista 
não só da falta de material para ser distribuído aos Cartórios, 
ocasionando assim grande prejuízo no andamento dos servi-
ços eleitorais, especialmente na parte a que se refere ao alista-
mento, que se torna premente no momento, como também 
pela falta de verbas, tão necessárias para atender aos mesmos 
serviços eleitorais, cuja falta dessas mesmas verbas verifica-se 
ainda a não realização do pagamento das gratificações dos Ju-
ízes e Escrivães Eleitorais, desde Janeiro do ano passado até a 
data presente. Por todos esses motivos, pedia aos demais cole-
gas quaisquer sugestões sobre o caso, para a boa orientação do 
serviço eleitoral, como também para salvaguardar a responsa-
bilidade deste Tribunal. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 7, 20 mar. 1949, fl. 137)

O auxílio só chegou às vésperas das eleições, num valor me-
nor que o solicitado. Mesmo assim, o TRE-MT deu cabo de sua 
missão, contando com a compreensão do corpo de servidores 
e juízes eleitorais.

Problema com juízes 
preparadores e materiais 
para as eleições

Considerando a dificuldade de se nomear juízes prepara-
dores para todas as Zonas Eleitorais, o juiz Antônio Leite de 
Campos propôs ao Pleno que fossem nomeados para essa fun-
ção os juízes de paz, pessoas idôneas, excetuando as zonas já 
preenchidas, ou nas localidades onde não houvesse juiz de Paz. 
A proposta foi aprovada por maioria.
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Em 2 de agosto de 1950, o presidente Ernesto Pereira Bor-
ges apresentou o resultado de sua viagem ao Rio de Janeiro, 
que teve como objetivo solicitar agilização das providências 
quanto ao material eleitoral e verbas, pois: 

[...] tendo se desincumbido da sua missão no Rio, referente aos 
materiais para as eleições, verbas e outros assuntos atinentes 
à Justiça. Tendo todos no Tribunal Superior, especialmente o 
Diretor da Secção de Material, manifestado o melhor propósi-
to de bem servir com a máxima boa vontade, prometeu ainda 
não se esquecer de remeter novas urnas em substituição às ar-
ruinadas. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 7, 2 ago. 1950, fl. 197-197v)

Falta de goma arábica obstaculiza 
a agilidade das eleições de 1950

A questão infraestrutural e financeira somente foi parcial-
mente solucionada em setembro de 1950, quando o desembar-
gador Ernesto Pereira Borges comunicou ao Pleno que todo o 
material que se encontrava no Tribunal havia sido

[...] remetido para as Zonas Eleitorais deste Estado, conforme 
comunicação de recebimento feita pelos Juízes das respectivas 
Zonas. Entretanto, é de se notar que ainda faltam remeter para 
algumas Zonas certos materiais, como sejam as sobrecartas 
pequenas etc. que foram remetidas a essas Zonas de maneira 
incompleta, por não possuirmos mais em estoque. Estamos, 
no entanto, aguardando o Tribunal Superior a remessa des-
tes materiais que ainda nos faltam, a fim de atender as Zonas 
Eleitorais que ainda não estão com todo material completo. 
Isto, porém, está dependendo do Tribunal Superior, como os 
Colegas acabam de verificar pela leitura do telegrama do Sr. 
Presidente daquele Tribunal, que acabamos de ouvir. Nessas 
condições, a Secretaria tem feito o mais possível no sentido de 
melhor atender com eficiência aos serviços eleitorais, para o 
grande pleito a se realizar em 3 de outubro próximo. Acresce 
ainda um outro caso, bastante difícil de resolver. O Tribunal 
comprou todos os vidros de goma arábica existente nesta pra-
ça, por preços exorbitantes. Mesmo assim, devido ao número 
de seções que foi aumentado, está nos faltando remeter mais 
de metade dos vidros de goma arábica, a fim de atender a essas 
seções eleitorais, assunto esse difícil de solucionar, porquanto 
nesta praça não existe mais goma arábica e não há mais tempo 
para obtermos de outro Estado. Todavia, estamos agindo com 
a máxima boa vontade, a fim de melhor atender aos serviços 
eleitorais. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 7, 11 set. 1950, fl. 239v)

Presidente do TRE-MT 
ameaça deixar o cargo: 
negado pelo Pleno

Na sessão ordinária n. 281, de 17 de julho de 1950, o presi-
dente Ernesto Pereira Borges, em ofício, anunciou o desejo de 
se afastar da presidência:

Impossibilitado, por motivo de saúde, de continuar no exer-
cício da Presidência deste Egrégio Tribunal, [ilegível] aten-
ciosamente solicito de seus ilustres membros me concedam a 
permissão de resignar irrevogavelmente tão honroso mandato, 
que ora transmito ao meu sucessor e substituto legal, o Vice-
-Presidente Desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos, 
com o testemunho indefectível do meu reconhecimento e do 
meu agradecimento a todos os meus dignos Pares e a sua Ex-
celência o Sr. Dr. Procurador Regional, pelo alto prestígio e 
apoio, pela cooperação eficiente de seu devotamento à cau-
sa superior da nossa Justiça Eleitoral. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 7, 17 jul. 1950, 
fl. 240v)

O aceite, com ressalvas, foi externalizado com pesar pelos 
demais integrantes do Pleno:

Em seguida, o Exmo. Sr. Desembargador Hélio Ferreira de 
Vasconcelos, Presidente por substituição legal, pronunciou o 
seu voto, deferindo o pedido de renúncia do cargo de Presi-
dente deste Tribunal ao requerente Desembargador Ernesto 
Pereira Borges. Declarando, finalmente, que se [sic] sentia 
profundamente com aquele gesto decisivo tomado pelo Exmo. 
Sr. Desembargador Ernesto Pereira Borges, porquanto o Tri-
bunal Eleitoral perdia com a sua retirada um eficiente e esfor-
çado lutador pelo bom êxito da causa eleitoral. No entanto, 
seria uma incoerência tentar obstar o seu pedido, porquanto o 
fez solicitando de maneira irrevogável. 
Dada a palavra ao Exmo. Sr. Dr. Cesarino Delfino César, para 
o devido pronunciamento, votou este da seguinte maneira: Sr. 
Presidente. Convocado, com jurisdição plena no Egrégio Tri-
bunal de Justiça, tive ocasião de manifestar-me favoravelmente 
face à idêntica atitude assumida pelo Desembargador Ernesto 
Pereira Borges, e isto após expressa declaração de Sua Exce-
lência presente à sessão, no sentido de irrevogável à renúncia 
então apresentada em referência ao cargo de Vice-Presidente. 
Nesta oportunidade, entretanto, circunstâncias outras con-
correram para que o meu pronunciamento seja contrário à 
aceitação da renúncia em causa. O serviço eleitoral é de natu-
reza preferencial e obrigatória, sendo que até o sagrado direito 
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às férias pode, no interesse do mesmo serviço, ser adiado ou 
transferido para época mais conveniente a critério deste Tri-
bunal. E para que seja rigorosamente obedecida a natureza 
preferencial das funções exercitadas pela Justiça Eleitoral colo-
cou a lei ao alcance dos seus membros as medidas capazes de 
remover as obras surgidas com o exercício paralelo de outras 
funções públicas. No caso em exame, o Exmo. Sr. Desembarga-
dor Ernesto Pereira Borges não se declara totalmente impossi-
bilitado de exercer quaisquer funções neste Tribunal tanto que 
não renuncia ao seu cargo de Juiz e apenas ao de Presidente. 
Mas, estamos às vésperas das eleições gerais, quando mais ne-
cessário se faz sentir a ação pronta e segura deste Tribunal no 
trato dos complexos preparativos do pleito que se avizinha e 
para o êxito do qual se apresenta o esforço e máxima coope-
ração de todos os membros da Justiça Eleitoral, notadamente 
do Juiz deste Tribunal Regional. Assim, fazendo um apelo ao 
eminente Juiz deste Tribunal, o Desembargador Ernesto Perei-
ra Borges, para que S. Excia. reconsidere a sua atitude e conti-
nue a emprestar a sua colaboração no posto a que foi elevado 
pelo voto dos seus pares, entendo, data venia, não aceitável 
a renúncia ora em exame. Com este pronunciamento, que é 
também uma homenagem ao ilustre Presidente desta Casa, 
devo ainda deixar claro que nenhuma inconveniência houve 
no meu pronunciamento, bem como nenhuma atitude desa-
bonadora ou de desmerecimento se verifica no caso em apreço 
para com a pessoa do ilustre Vice-Presidente, Desembargador 
Hélio Ferreira de Vasconcelos. Porquanto é sabido por todos 
os juízes da Casa dos relevantes serviços prestados por V. Exa. 
à causa eleitoral, quando então Presidente deste Tribunal. Nes-
sas condições fica constatada patentemente que nenhuma in-
conveniência houve no meu pronunciamento e muito menos 
o propósito de desconsideração a V. Exa., que aliás, foi e é tão 
digno como o outro para o honroso cargo de Presidente, senão 
tão somente uma homenagem feita ao ilustre Desembargador 
renunciante. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 7, 17 jul. 1950, 188v-189v)

Após esse pronunciamento, o conjunto dos integrantes do 
Pleno votou com o vice-presidente, Hélio Ferreira de Vascon-
celos, pela continuidade de Ernesto Pereira Borges à frente do 
TRE-MT. 

A resposta do presidente aconteceu na sessão seguinte, 
282ª, de 19 de julho de 1950, quando, na Ordem do Dia, assim 
ficou registrado em ata:

Usando da palavra, a Presidência disse que se sentia bastante 
sensibilizado com as decisões tomadas pelos seus pares, re-
ferente à sua solicitação de renúncia ao cargo de Presiden-
te deste Tribunal e agradecia sobremaneira a prova de con-
fiança manifestada pelos seus ilustres colegas, declarando 
que envidaria todos os seus esforços no sentido de melhor 

êxito alcançar no pleito que dentre em breve iria realizar-se, 
bem como confiava na cooperação de todos para esse grande 
desideratum. O Exmo. Sr. Desembargador Hélio Ferreira de 
Vasconcelos expôs a maneira pela qual havia deferido, embo-
ra a contrafeito, aquele pedido de renúncia, conforme a sua 
declaração feita em sessão anterior. O Exmo. Sr. Dr. Antônio 
Leite de Campos declarou também a razão de sua decisão so-
bre o seu voto. Por fim, o Exmo Sr. Dr. Procurador Regional 
apresentou as suas felicitações à Presidência pelo feliz aconte-
cimento, voltando a Casa em um ambiente de harmonia que 
seria a causa do êxito da realização das eleições futuras. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 7, 
19 jul. 1950, fl. 190v)

Pleno 1950-1951

Eleição: 25 de setembro de 1950

Presidente 

Ernesto Pereira Borges foi reeleito aos 25 de 
setembro de 1950, tomando posse no dia se-
guinte. Foi substituído temporariamente por 
Mário Corrêa da Costa. Aos 22 de dezembro 
do mesmo ano enviou carta de despedida do 
cargo, por haver expirado seu biênio. Foi ofi-
cialmente substituído, enquanto juiz efetivo, 
por Hélio Ferreira de Vasconcelos.

Presidente 
substituto 

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi nomeado 
em substituição ao desembargador Ernesto 
Pereira Borges, tomando posse aos 22 de 
dezembro de 1950. 

Vice-presidente
Mário Corrêa da Costa foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, tomando posse aos 25 de 
setembro de 1950.

Juiz efetivo
João Carneiro Cabral foi indicado e tomou 
posse aos 30 de agosto de 1950, na vaga 
deixada por Cesarino Delfino César.

Juiz efetivo 
Benjamin Duarte Monteiro foi nomeado aos 
14 de setembro de 1950, prestando compro-
misso aos 19 de outubro do mesmo ano.

Juiz efetivo
Antônio Leite de Campos foi substituído, em 
19 de outubro de 1950, por Hilton Martinia-
no de Araújo.

Juiz efetivo
Hilton Martiniano de Araújo foi nomeado 
aos 14 de setembro de 1950, assinando com-
promisso aos 19 de outubro do mesmo ano.

Juiz efetivo

Palmyro Pimenta deixou o TRE-MT, aos 
19 de outubro de 1950, após dois biênios 
consecutivos, tendo sido substituído, no dia 
seguinte, por Benjamin Duarte Monteiro.

Juiz efetivo
Benedito Leite de Campos aposentou-se aos 
24 de janeiro de 1951, tendo sido substituído 
por António de Arruda. 

Juiz efetivo
António de Arruda assumiu o cargo aos 24 
de janeiro de 1951.

continua...
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Juiz efetivo
Waldemir Neves deixou o TRE-MT aos 10 de 
agosto de 1951, por término de biênio, sendo 
substituído por Galileu de Lara Pinto

Juiz efetivo 
Galileu de Lara Pinto tomou posse e firmou 
compromisso no dia 24 de agosto de 1951.

Juiz substituto
Alírio de Figueiredo assinou o compromisso 
em 18 de agosto de 1950. 

Juiz substituto
Francisco de Arruda Lobo Filho foi nomeado 
em 14 de setembro de 1950, tomando posse 
aos 26 do mesmo mês e ano.

Juiz substituto
Cássio Corrêa Curvo foi nomeado em 14 de 
setembro de 1950, assinando compromisso 
em 23 de outubro do mesmo ano.

Juiz substituto
João Carneiro Cabral assinou termo de com-
promisso aos 25 de setembro de 1950.

Juiz substituto
Cesarino Delfino César foi nomeado pelo 
Governo Federal, assinando o termo de com-
promisso aos 26 de setembro de 1950.

Juiz substituto
Pedro de Alcântara Batista de Oliveira foi 
nomeado pelo Tribunal de Justiça aos 31 de 
dezembro de 1951.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Luis-Philippe Pereira Leite deixou o cargo no 
dia 3 de fevereiro de 1951, tendo sido substi-
tuído, em 29 de janeiro de 1951, por Renato 
de Arruda Pimenta.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Renato de Arruda Pimenta assumiu o cargo 
aos 29 de janeiro de 1951. 

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Palavras de posse do presidente 
Ernesto Pereira Borges

Ao ser reeleito presidente do TRE-MT, o desembargador 
Ernesto Pereira Borges 

[...] agradeceu aos colegas pela cooperação de todos durante 
a sua gestão, pois souberam manter-se com dignidade e in-
dependência, especialmente na fase mais difícil e afanosa das 
eleições. Outrossim, agradecia a todos os Colegas por havê-lo 
escolhido mais uma vez para esse grande desideratum, que era 
o da Presidência deste Tribunal, e que saberia, como sempre, 
corresponder a essa distinção, que lhe souberam dar os seus 
colegas da Casa. Para isso, entretanto, esperava de todos os 
seus pares a mesma cooperação, a mesma cordialidade, a fim 
de que pudesse levar a cabo essa grande missão, aureolada da 
mais alta responsabilidade. (Livro de registro das atas das ses-
sões plenárias do TRE-MT, Livro 7, 25 set. 1950, fl. 253)

Juiz Benjamin Duarte 
Monteiro garante ajuda para 
as eleições de 1950 

Na sessão de 28 de novembro de 1950, retornou de sua 
visita ao Tribunal Superior Eleitoral, no Rio de Janeiro, onde 
fora reivindicar, dentre outras coisas, verba para pagamento 
dos juízes eleitorais de Mato Grosso, o juiz Benjamin Duarte 
Monteiro, que, após ter sido saudado pelo Pleno:

[...] agradeceu sensibilizado as boas referências que lhe foram 
dirigidas pela Presidência e a Procuradoria e disse que retor-
nando às suas funções de Juiz deste Tribunal queria comuni-
car, como, aliás, já o tenho feito telegraficamente, que dera fiel-
mente cumprimento à incumbência de que fora encarregado 
por este Tribunal, tendo encontrado não só da parte do Sr. Mi-
nistro Presidente, como dos demais Juízes e funcionários do 
Tribunal Superior Eleitoral, a melhor boa vontade e simpatia à 
solução rápida do pedido feito, em setembro último, por este 
Tribunal, quanto à providência sobre abertura de crédito para 
pagamento dos Juízes. O expediente foi aprovado em sessão e 
encaminhado ao Executivo que, por sua vez, imediatamente 
enviou mensagem ao Congresso pedindo o necessário crédito 
para esse fim. Queria, enfim, deixar consignado que as aten-
ções de que ele se viu cercado, na só por parte do Ministro, 
como de funcionários daquela alta Corte Eleitoral, ele as re-
cebeu e interpretou como demonstrações de apreço prestadas 
a este Tribunal e aos seus respectivos Juízes. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 8, 28 nov. 
1950, fl. 42)

Violência nas eleições de 1950
Antes do pleito de 3 de outubro de 1950, diversas Zonas 

Eleitorais solicitaram reforço policial, porém o mesmo não foi 
suficiente para aplacar os ânimos, pois os contendores amea-
çavam impedir a posse dos eleitos, como revelou o juiz elei-
toral de Guiratinga que denunciou que os eleitos em Poxoréu 
sentiam-se sem garantias, sob alegação de ameaças que coloca-
vam em risco a posse. O mesmo fez o juiz eleitoral de Poxoréu, 
relatando os graves acontecimentos ali desenrolados, solicitava 
providências cabíveis ao TRE-MT, na garantia da posse dos 
eleitos. Devido a esses fatos, foram anuladas as eleições naque-
la Zona Eleitoral.
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Eleição direta: 3 de outubro de 1950

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Getúlio Dornelles Vargas PTB 35.754

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 dez. 1950, fl. 71-73

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Sílvio Curso PSD 31.669

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 dez. 1950, fl. 74

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Fernando Corrêa da Costa UDN 42.313

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 dez. 1950, fl. 74

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
João Ponce de Arruda PSD 11.037
Dolor Ferreira de Almeida UDN 7.632
Ataíde de Lima Bastos UDN 7.277
Lécio Proença Borralho PTB 6.643
Aral Moreira UDN 4.616
Philadélfio Garcia PSD 4.528
Virgílio Corrêa Neto PSD 3.406

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 dez. 1950, fl. 74-75

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Vicente Bezerra Neto PTB 2.584
Atair Antunes Brandão PTB 2.428
Júlio Maria Abott de Castro Pinto UDN 2.059
Rachid J. Mamed PSD 1.897
Adjalmo Saldanha UDN 1.853
Antonio José Paniago PTB 1.764
Francisco Leal de Queiróz PSD 1.734
Clóvis Hugueney PSD 1.653
Licínio Monteiro da Silva PSD 1.607
Penn de Morais Gomes PSD 1.446
José Manoel Fontanilhas Fragelli UDN 1.386

continua...

Candidato Sigla partidária Votos
Wilson Coelho UDN 1.363
Rosário Congro PSD 1.362
Camilo Hermenegildo da Silva UDN 1.296
Hélio Corrêa da Silva UDN 1.279
José Marinho Falcão UDN 1.217
Gonçalo Botelho de Campos UDN 1.176
Manoel Wenceslau Barros Botelho UDN 1.173
Heronides de Araújo PSD 1.134
Clóvis Ribeiro Cintra PTB 1.116
José Monteiro de Figueiredo PSD 1.076
Benedito Vaz de Figueiredo UDN 1.072
Lenine de Campos Póvoas UDN 1.049
Salviano Mendes Fontoura PSD 1.027
Léo da Costa Melo PTB 1.017
Manoel de Oliveira Lima UDN 1.014
Gerson de Oliveira PTB 932
Humberto Marcílio Reinaldo PSD 868
Henrique Gomes da Silva PSD 833
Amorésio de Oliveira PTB 691

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 dez. 1950, fl. 75-76

Diplomação dos eleitos em 
21 de dezembro de 1950

Compareceram à solenidade de diplomação dos eleitos, 
além dos membros do TRE-MT, o governador Jary Gomes 
e autoridades civis e militares. A cerimônia foi aberta com o 
Hino Nacional, tocado pela Banda da Força Pública. Inicial-
mente, fez uso da palavra o desembargador António de Arruda:

A Justiça Eleitoral no Estado não desmerecera da confiança 
que nela tem depositado a opinião pública, pois se alguma 
falha ou erro houve, quanto às últimas eleições, não foi tal 
que empanasse o esforço e o desejo de acertar dos responsá-
veis pela pureza da verdade no resultado das urnas; referiu-se 
à ampla liberdade por que se caracterizou o pleito, louvando 
a atitude imparcial e patriótica do Presidente da República, 
nosso ilustre conterrâneo General Eurico Gaspar Dutra e do 
Governador do Estado, Dr. Jary Gomes, terminando por con-
gratular-se com os eleitos, desejando-lhes profícua gestão em 
seus cargos, de acordo com o que de melhor puder inspirar o 
seu patriotismo e conforme esperam todos os nossos patrícios. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 8, 21 dez. 1950, fl. 97-98)
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Em seguida, o procurador regional, Dr. Luis-Philippe Pe-
reira Leite, considerou que: 

[...] finda é a tarefa ingente imposta ao Tribunal Regional 
Eleitoral pelo Código Eleitoral vigente, resultante do memo-
rável pleito que se feriu aos 3 de outubro último. O Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral não desmereceu da confiança dos 
partidos, haja vista a celeridade que imprimiu ao julgamento 
dos recursos que lhe foram presentes, a imparcialidade e a se-
renidade com que se houve nos debates, agindo com justiça, 
acabando enfim por diplomar os eleitos. Terminou pedindo 
que descessem copiosas bênçãos de Deus sobre os dirigentes 
eleitos, porque esclarecidos e diligentes podem fazer prosperar 
o Estado, contribuindo para a grandeza sempre crescente da 
nacionalidade. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 8, 21 dez. 1950, fl. 99)

Fez uso da palavra, na sequência, o Dr. João Moreira de 
Barros, em nome da União Democrática Nacional (UDN), 
como seu representante, dizendo que:

[...] a solene cerimônia que ora se realizava sob a honrada 
Presidência do ilustre Magistrado Desembargador António 
de Arruda, representava incontestavelmente uma esplêndida 
vitória, isto é, uma verdadeira vitória democrática. Era mais 
uma jornada vencida sob os melhores auspícios, na consoli-
dação do regime democrático. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, Livro 8, 21 dez. 1950, fl. 99)

Em seguida, em nome dos eleitos do Partido Trabalhista 
Brasileiro, fez uso da palavra o Sr. Licínio Borralho, que “[...] 
saudou os membros do Tribunal, congratulando com os mes-
mos pelo êxito e feliz realização dentro de uma sã Justiça e 
imparcialidade resultante da integridade de caráter de cada 
membro.” (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 8, 21 dez. 1950, fl. 98-99)

Avaliação do resultado 
das eleições de 1950

Após viagem ao Rio de Janeiro, o presidente Ernesto Perei-
ra Borges saudou seus pares e fez uma avaliação dos trabalhos 
eleitorais de 1950, destacando que:

[...] o entusiasmo ressaltava sobremaneira por haver pesso-
almente assistido, quando no Rio, aos elogios feitos por uma 

das figuras eminentes do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro 
Hahneman Guimarães, relator geral dos processos de Mato 
Grosso, o qual declarou de maneira categórica que os traba-
lhos da Comissão Apuradora Eleitoral de Mato Grosso foram, 
dentre os muitos, um dos mais perfeitos e bem acabados que 
se tinha verificado até então. Por essa razão era justo que fosse 
consignado em ata um voto de louvor, não só aos funcionários 
da Secretaria, que muito cooperaram para a boa finalidade de 
todos os trabalhos eleitorais, como também aos dignos mem-
bros da Comissão Apuradora Eleitoral deste Tribunal, que se 
esmeraram no desempenho daquela nobre tarefa, motivando 
aplausos e elogios daquele Ministro do Tribunal Superior, aci-
ma referido. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 8, 26 mar. 1951, fl. 180)

TRE-MT recebe a visita da 
Assembleia Legislativa 

Na sessão ordinária de 20 de abril de 1951, o Tribunal Re-
gional Eleitoral recebeu a visita dos deputados estaduais em 
agradecimento aos esforços implementados durante o proces-
so eleitoral. Após a leitura da ata e de alguns acórdãos, teve 
início a sessão de recepção aos deputados, fazendo uso da pa-
lavra o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Clóvis 
Ribeiro Cintra que, depois de externar sua satisfação, passou a 
palavra ao deputado Clóvis Hugueney:

[...] não sabia por que tinha sido ele escolhido para trazer pe-
rante este Colendo Tribunal o pensamento do Poder Legislati-
vo. Justamente ele, modesto líder de uma bancada de oposição, 
escolhido mais pela bondade de seus correligionários do que 
pelos conhecimentos que possa ter para o desempenho de tão 
importante missão. Todavia, esforçar-se-ia a dar cumprimento 
àquela nobre missão que lhe fora determinada pelo Presidente 
da Assembleia Legislativa. Assim iniciou o seu discurso ele-
vando a Justiça Eleitoral e terminou dizendo que não pode-
ria deixar de citar naquele momento uma outra circunstância 
que identifica, que mistura o Poder Legislativo com a Justiça 
Eleitoral: Preside a primeira sessão preparatória da Assembleia 
Legislativa por disposições legais, o Presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral. Por que não foram buscar os Constituintes de 
ontem e os Legisladores de hoje, em outra parte, um Presiden-
te para a sua primeira sessão preparatória? Foi porque seus po-
deres ali se completavam e se compreendiam, um no desejo de 
eleger o seu Presidente e o outro com a autoridade especializa-
da de presidir eleição. Mas, por falar em sessões preparatórias, 
como me é grato lembrar de tão importante acontecimento 
quando da instalação da nossa Assembleia Constituinte: Assu-
miu a Presidência da Casa, isto é, da Assembleia Constituinte, 
a figura saudosa do Desembargador Bianco Filho, então Pre-
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sidente desta alta Corte de Justiça, e os representantes que ali 
se achavam, representantes de todas as classes, ficaram como 
que eletrizados pelo seu verbo candente, pelas suas expressões 
felizes, que foram, antes de mais nada, um verdadeiro hino à 
democracia que começava a dar os primeiros passos. E hoje é 
ainda um Presidente deste grande templo de Justiça, não me-
nos ilustre que o seu antecessor, que vai ao encontro das aspi-
rações do Poder Legislativo, com a Democracia em plena mar-
cha vitoriosa, e o traz a funcionar efetivamente em benefício 
do regime e em atenção aos reclamos do povo mato-grossense. 
Por tudo isso nos confessamos sumamente gratos e nos tor-
namos eternos devedores desta Casa. Ao terminar, desejou a 
todos saúde e felicidade na distribuição da Justiça, a mais bela 
de todas as virtudes. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 8, 20 abr. 1951, fl. 220-221)

Em seguida, fez uso da palavra o presidente do TRE-MT, 
Ernesto Pereira Borges: 

Da Augusta Assembleia Legislativa, por ocasião da sua reunião 
preparatória, e através da sua excelsa Presidência, Deputado 
Clóvis Ribeiro Cintra, e dos eminentes líderes das bancadas 
do PSD e do PTB, Deputados Clóvis Hugueney e Antônio José 
Paniago, recebeu a Justiça Eleitoral as mais inequívocas provas 
de alto apreço e distinção que tão profundamente nos toca-
ram a sensibilidade e foram imediatamente trazidas e trans-
mitidas, em sessão a este Egrégio Tribunal, então convocado 
em caráter permanente. Agora, mais um gesto de fidalguia nos 
vem daquela Egrégia Corporação Legislativa, e este Colendo 
Tribunal tem a grata satisfação e orgulho de abrir o recinto 
privativo de suas sessões para recolher e receber, com todas 
as honras do estilo, a visita oficial da Augusta Assembleia, da 
mesma forma que já fez constar em ata de seus trabalhos a 
visita dos eminentes parlamentares, Senador Vespasiano Mar-
tins e Deputado Prado Keli, que vieram tributar aqui as suas 
homenagens de homens públicos à Justiça Eleitoral no Esta-
do. Assim também tem o Superior Tribunal recebido a visita 
oficial de outros Poderes, notadamente do próprio Chefe da 
Nação, que foi levar pessoalmente àquela superior Instância a 
segurança de seu reconhecimento e do seu apoio, no momen-
to mais grave da campanha política, em que parecia periclitar 
o destino da Democracia no Brasil, colocada sob a tutela da 
Justiça Eleitoral, que então soube, repelindo todas [ilegível] 
insensatas da rabulice partidária, fazer prevalecer a soberania 
do Povo e salvaguardar à Constituição e ao Regime. E aqui, 
através da palavra calorosa e empolgante do nobre Deputa-
do Clóvis Hugueney, que este mesmo Tribunal já se habituou 
a ouvir, com admiração e acatamento, reconhecendo e pro-
clamando a vitória das causas que defendia, em nome do seu 
Partido, através desse eminente representante que agora fala 
em nome do próprio Poder Legislativo. O Judiciário Eleitoral 
se orgulha, com esse honroso pronunciamento, que lhe traz 

assim de público a Augusta Assembleia do Estado, pondo em 
relevo a sua posição da Justiça Eleitoral no quadro das nossas 
Instituições. No momento que atravessamos, transcende de 
importância e significa este encontro entre 2 Poderes, porque 
ele vale por um testemunho público de que a nossa Augusta 
Assembleia Legislativa está dentro da concepção moderna do 
nosso Direito Constitucional, reconhecendo que a Justiça Elei-
toral, tanto quanto a Justiça Comum, corporifica um Poder de 
Estado, da mesma forma que a Câmara e o Senado, como está 
expressamente definida sua posição na sistemática da nossa 
organização constitucional. Já o eminente Dr. Mário Guima-
rães, Presidente do Tribunal Regional de São Paulo, esboçou 
os fundamentos dessa Doutrina no Direito Eleitoral Moderno. 
É certo que nem todos ainda se aperceberam dessa evolução 
operada no plano das nossas instituições públicas. Não tinha 
a Democracia um instrumento de defesa dentro do campo da 
competência política. As eleições se realizavam, não sob a for-
ma da livre consulta ao eleitorado, mas como um processo de 
homologação compulsória de candidatos que emergiam dos 
conciliábulos políticos. Institui-se o famigerado sistema de 
deputação, que atuava como guilhotina para decapitar e gar-
rotear o eleitor, sem apoio na trama das confabulações. Era 
a obliteração dos costumes políticos deturpando e anulando, 
no seu funcionamento, todo o valor e importância do pró-
prio regime representativo, que assim só existia na linguagem 
florida da nossa Constituição. Agora, estão asseguradas todas 
as condições para que um eleitorado, preparado e conscien-
te, possa exercer livremente o seu direito de voto. E já entram 
na fase da fiscalização do exercício da atividade política, e um 
largo movimento vem se acentuando nesse sentido, dentro do 
campo do direito eleitoral. Em se tratando de Partido Político, 
a sua atividade já foi posta sob o controle da Justiça Eleitoral. 
O Partido tem que vigiar e policiar a ação de seus membros e 
representantes dentro ou fora dos cargos eletivos, porque fica 
sujeito à pena de cancelamento, decretada pela Justiça Eleito-
ral, o Partido que, através de seus componentes, exercer ação 
que contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade 
de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho-
mem. É a tutela da Democracia, pela Justiça Eleitoral, que tem 
agora o grave poder de interditar o funcionamento dos pró-
prios Partidos Políticos. É o seu exercício da Legítima Defesa 
da Democracia, que assim reage para subsistir como legítima 
– é a defesa daquele que mata para não morrer, direito natu-
ral que exterioriza o próprio instinto da conservação, e que se 
conceitua na definição de Grocius: Jus naturalia est quo natura 
omnia animália docuít. E aquilo que sofre o Partido, também 
virá a sofrer seu próprio representante que se coloca contra o 
programa, a disciplina e a ética do Partido que representa. É 
assim que se há de aperfeiçoar a democracia, dentro da prática 
do regime democrático, corrigindo os seus defeitos e pondo à 
margem os inadaptados para o superior exercício do mandato 
político, dentro de uma Assembleia. Essa é a renovação políti-
ca que se vem processando, sob a responsabilidade dos nobres 
representantes do Povo, criando um clima de confiança, res-
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peito e harmonia de Poderes, e abrindo perspectiva de amplos 
horizontes pela almejada reabilitação da própria Democracia. 
É com esse pensamento e essa esperança que saudamos a Au-
gusta Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa do seu pre-
claro Presidente e dos nobres representantes do Povo. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 8, 
20 abr. 1951, fl. 222-225)

Pleno 1952-1953

Eleição: 2 de janeiro de 1952*

Presidente

António de Arruda assumiu o cargo no dia 
2 de janeiro de 1952, deixando-o no dia 3 de 
março do mesmo ano, por termino de biênio. 
Passou a presidência para o desembargador 
mais antigo, Hélio Ferreira de Vasconcelos.

Vice-presidente
Mário Corrêa da Costa foi substituído, aos 
2 de janeiro de 1952, por Hélio Ferreira de 
Vasconcelos.

Presidente 
substituto

Hélio Ferreira de Vasconcelos assinou termo 
de compromisso em 2 de janeiro de 1952. 
Ocupou a presidência por término do man-
dato do desembargador António de Arruda, 
assumindo aos 3 de março de 1953, por ser o 
juiz mais velho.

Juiz efetivo
João Carneiro Cabral foi reconduzido aos 21 
de novembro de 1952.

Juiz efetivo

Hélio Ribeiro foi nomeado em 5 de dezembro 
de 1952, porém apresentou recusa em ocupar 
a função, aos 13 de fevereiro de 1953, sem ter 
assinado termo de compromisso. 

Juiz efetivo Galileu de Lara Pinto

Juiz substituto
Pedro de Alcântara Batista de Oliveira assinou 
compromisso em 2 de janeiro de 1952.

Juiz substituto

Benjamin Duarte Monteiro deixou o cargo 
aos 15 de outubro de 1952, por término do 
mandato. Readimitido na mesma categoria, 
aos 12 de dezembro do mesmo ano, assinou 
termo de compromisso no dia 17 do mesmo 
mês e ano, tomando posse dois dias depois.

Juiz substituto

Flávio Varejão Congro assinou termo de 
compromisso em 7 de julho de 1952. Foi no-
vamente indicado aos 20 de fevereiro de 1953, 
tendo assinado termo de compromisso aos 4 
de março do mesmo ano.

Juiz substituto
José Barros do Valle assinou termo de com-
promisso em 7 de julho de 1952.

Juiz substituto

Hilton Martiniano de Araújo deixou o cargo 
aos 17 de outubro de 1952, sendo novamente 
nomeado pelo Governo Federal em 5 de 
dezembro do mesmo ano.

Juiz substituto

Oscarino Ramos foi nomeado pelo Governo 
Federal aos 5 de dezembro de 1952, tendo 
sido seu mandato renovado. Assinou termo de 
compromisso aos 14 de janeiro de 1953.

continua...

Juiz substituto
Antônio Leite de Campos foi nomeado pelo 
Governo Federal em 4 de abril de 1953, to-
mando posse aos 27 de maio do mesmo ano.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Renato de Arruda Pimenta

Procurador 
Regional 

Eleitoral ad-hoc

Luis-Philippe Pereira Leite retornou ao TRE-
-MT no ano de 1952.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda
Obs.: * Essa eleição, só para presidente, ocorreu em função do término do mandato do 
presidente da gestão anterior, desembargador Ernesto Pereira Borges.

Desembargador António de Arruda

Nasceu em Cuiabá, em 29 de agosto de 1911, filho de Sebastião 
Teodorico de Arruda e de Ana Maria Pinto de Arruda.

Cursou o segundo grau no Liceu Cuiabano e o curso de Direito 
pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Ingressou no Tribunal de Justiça em 1945, como Procu-
rador Geral, tendo mais tarde sido nomeado desembargador.

Atuou na Corte Eleitoral como juiz efetivo no biênio 1948-1950 
e como juiz substituto no biênio 1953-1955. Na gestão 1955-1957 
foi eleito vice-presidente. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral em 
1945, 1952-1953 e 1957-1958. Faleceu em 25 de novembro de 2002, 
aos 93 anos, no Rio de Janeiro. 

Palavras de despedida do 
presidente, desembargador 
António de Arruda

Na sessão de 3 de março de 1953, por término de biênio, 
despediu-se do TRE-MT o desembargador presidente António 
de Arruda, que passou o cargo de presidente ao desembarga-
dor mais antigo, Hélio Ferreira de Vasconcelos. Na ocasião, o 
desembargador Arruda disse que:
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[...] aproveitava a sessão extraordinária desse dia para fazer as 
suas despedidas, uma vez que nessa mesma data de 3 do cor-
rente terminava o seu mandato de Juiz efetivo deste Tribunal, 
como o de Presidente. Nessas condições, tinha o prazer de pas-
sar a Presidência ao Desembargador Hélio Ferreira de Vascon-
celos, como Desembargador mais antigo que ali se encontrava. 
Antes, porém, de fazê-lo, solicitava que fosse considerado em 
ata um voto de felicitações pela passagem do aniversário nata-
lício do ilustre Colega Desembargador Mário Corrêa da Costa.
[...] Por extrema gentileza dos colegas, resolveram promover 
esta manifestação, dando especial relevo à sua despedida do 
Tribunal, que se traduzia nas palavras carinhosas que acabava 
de ouvir. Referiu-se à sua gestão na Presidência, onde procu-
rou imprimir nova organização nos serviços da Secretaria, so-
bretudo com a adoção dos fichários, sistema vitorioso hoje em 
toda parte. Afirmou que a consciência lhe dizia haver cumpri-
do o seu dever, mas isto não obstava ao pesar que sentia ao dei-
xar o amável convívio dos Colegas, cuja camaradagem sempre 
cativou, durante o tempo do seu mandato. Agradeceu, enfim, 
aos Colegas a homenagem que tão eloquentemente acabavam 
de prestar-lhe. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 9, 3 mar. 1953, fl. 190-193)

Palavras de posse do 
desembargador Hélio 
Ferreira de Vasconcelos

Na mesma sessão em que foi escolhido para presidir o 
TRE-MT, aos 3 de março de 1953, o desembargador Hélio Fer-
reira de Vasconcelos assim se expressou:

Era com tristeza que assumia aquela Presidência para se des-
pedir de um colega que soube atrair a mais elevada simpa-
tia e amizade de seus pares, pela maneira condigna com que 
soube portar-se durante a sua gestão neste Tribunal. Ressaltou 
finalmente as boas qualidades do Desembargador António de 
Arruda, o qual foi para ele um verdadeiro baluarte desta Casa, 
desde o início dos serviços eleitorais que se verificou em 1945, 
até o momento em que ele deixa este Tribunal, ficando, toda-
via, gravado de maneira indelével os mais relevantes serviços 
prestados à Justiça Eleitoral, através da sua brilhante cultura, 
nas suas múltiplas atividades. É justo que nos sintamos con-
trariados com o afastamento desse nobre colega que conviveu 
conosco por muito tempo, quer como Procurador Regional, 
quer como membro efetivo deste Tribunal, jamais deixou-se 
perturbar pelas circunstâncias desabonadoras. Sempre sere-
no, agiu com a máxima boa vontade, dentro de uma justiça sã 
e com muita tolerância, ressaltando assim uma cordialidade 

perfeita, oriunda de um respeito verificado em todas as cor-
rentes políticas, como também por seus Colegas e seus fun-
cionários. Por esse motivo, o Tribunal ressentia-se pelo afas-
tamento desse ilustre Colega, como deixava saudades aos seus 
Colegas que ficavam. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 9, 3 mar. 1953, fl. 190)

Pleno 1953-1954

Eleição: 4 de março de 1953 

Presidente 

Mário Corrêa da Costa foi eleito e tomou 
posse no dia 4 de março de 1953, afastando-
-se aos 9 de outubro, por término do 
mandato. Foi substituído por Hélio Ferreira 
de Vasconcelos. 

Vice-presidente

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito e 
tomou posse no dia 4 de março de 1953. 
Foi reconduzido ao TRE-MT, aos 30 de 
dezembro de 1953, mantendo-se no cargo 
até janeiro de 1954. Assumiu a presidência 
a partir de 9 de outubro de 1953, por afasta-
mento do titular. 

Juiz efetivo
Flávio Varejão Congro voltou ao TRE-MT 
como membro efetivo no dia 4 de março de 
1953.

Juiz efetivo

Benjamin Duarte Monteiro retornou ao 
TRE-MT na sessão de 4 de março de 1953, 
tendo sido novamente reconduzido aos 31 
de março de 1954.

Juiz efetivo

Antônio Leite de Campos foi nomeado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, aos 4 de abril de 
1953, assinando termo de compromisso no 
dia 16 de maio do mesmo ano.

Juiz efetivo
Galileu de Lara Pinto foi reconduzido ao 
TRE-MT, assumindo o cargo aos 24 de 
agosto de 1953.

Juiz efetivo
João Carneiro Cabral ocupou o cargo até 
27 de novembro de 1954, quando ocorreu o 
término do seu mandato.

Juiz efetivo 
Afonso Ribeiro de Santana assumiu aos 20 
de outubro de 1954, em substituição a Mário 
Corrêa da Costa.

Juiz substituto 

Hilton Martiniano de Araújo foi novamente 
nomeado pelo  Governo Federal, assinando 
termo de compromisso aos 7 de janeiro de 
1953.

Juiz substituto 

António de Arruda foi indicado pelo Tri-
bunal de Justiça aos 26 de março de 1953, 
tendo assinado termo de compromisso no 
dia seguinte. 

Juiz substituto 

Cesarino Delfino César foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça no dia 26 de março de 
1953, assinando termo de compromisso em 
6 de abril do mesmo ano. 

continua...
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Juiz substituto 

Ernani Lins da Cunha foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça aos 26 de março de 1953, 
tendo assinado termo de compromisso em 9 
de abril do mesmo ano.

Juiz substituto

Afonso Ribeiro de Sena foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça aos 26 de março de 1953, 
assinando termo de compromisso em 17 de 
abril do mesmo ano.

Procurador 
Regional Eleitoral

Renato de Arruda Pimenta foi nomeado, 
em 3 de junho de 1953, pela presidência da 
República, sendo substituído por Alcedino 
Pedroso da Silva e também por Luis-Phili-
ppe Pereira Leite.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc
Luis-Philippe Pereira Leite

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc
Alcedino Pedroso da Silva

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Desembargador Mário Corrêa da Costa

Cuiabano, dedicou-se profissionalmente à área jurídica. Na 
Justiça Eleitoral atuou como juiz substituto nas gestões 1948/1950 
e 1954/1955. Ocupou o cargo de vice-presidente em três gestões: 
1950/1951, 1952/1953, 1957 e 1958/1960. Presidiu o TRE-MT na 
gestão 1953/1954 e no ano de 1958. 

Na gestão do TRE-MT, 1960/1961, ocupou o cargo de corregedor 
regional eleitoral, para o qual foi eleito aos 24 de fevereiro de 1960.

Entrevista do Senador João 
Villasbôas causa polêmica

Na sessão de 30 de abril de 1954, o TRE-MT manifestou 
repúdio à acusação feita no Boletim Eleitoral do TSE n. 32, pelo 
Senador João Villasbôas, de fraude eleitoral. Segundo ficou re-
gistrado em ata, fez uso da palavra do desembargador Benja-
min Duarte Monteiro: 

[...] a qual julgava grave pelo conteúdo que a mesma encer-
rava, desde que se imputava ao Juiz a prática, geralmente, de 
fraude eleitoral. Como Senador pelo Estado de Mato Grosso, 
militando na sua política e aqui convivendo nas épocas das 
eleições, é claro que essa acusação procura atingir mais dire-
tamente a Magistratura Mato-grossense que tem se mostrado 
à altura das suas honrosas funções. Se o Senador por Mato 
Grosso conhece fraudes praticadas por juiz, é de se supor que 
ele delas se tenha aproveitado porque até hoje não se conhece 
uma denúncia sequer de fraudes cometida por Juiz e trazida 
ao nosso conhecimento pelo acusador da Magistratura, ou de 
qualquer dos seus correligionários. Diante desse injusto insul-
to à Justiça Eleitoral, propunha que se consignasse em ata um 
voto de veemente protesto, dando-se o mesmo conhecimento 
ao Egrégio Tribunal Superior. Pondo em discussão essa pro-
posta, passou o Exmo. Desembargador Presidente a proferir 
o seu voto, repelindo inicialmente a acusação que, se era re-
almente grave, felizmente não representava a verdade, porque 
a Justiça Eleitoral mato-grossense podia gabar-se de possuir 
juízes dignos e à altura da sua nobre e árdua função. Acrescen-
tou que renunciaria o seu mandato se um juiz com assento no 
Tribunal não fosse capaz de repelir o insulto, porque não teria 
prazer e, muito menos, honra em pertencer a um Tribunal em 
que se assentasse um Juiz merecedor da acusação feita pelo Se-
nador mato-grossense. Concluiu o seu voto, declarando-se in-
teiramente de acordo com a proposta do Exmo. Desembarga-
dor Benjamin Duarte Monteiro, de desagravo à Magistratura 
eleitoral. Consignando-se em ata um enérgico protesto contra 
a infeliz e injusta acusação do Senador Villasbôas divulgada 
no Boletim Eleitoral n. 32, que tinha em mãos. Em seguida, 
foi dada a palavra ao Desembargador Flávio Varejão Congro 
que também rebateu com veemência a injusta acusação atira-
da contra a Justiça Eleitoral e deu seu inteiro apoio ao protesto 
já formulado pelos seus colegas que o precederam no uso da 
palavra. Passou a falar, então, o Dr. João Carneiro Cabral que 
se mostrou solidário com o protesto e que se desse do mes-
mo conhecimento ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, na 
conformidade dos da Presidência e do Desembargador Flávio 
Varejão Congro [...]. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 9, 30 abr. 1954, fl. 563-564)

Essa opinião, entretanto, não foi plenamente acatada pelo 
presidente Mário Corrêa da Costa, que esclareceu:

[...] que o seu protesto, bem como dos Juízes que o acom-
panharam visa esclarecer ao público e às autoridades, por se 
tratar de uma afirmação feita por Senador mato-grossense, 
eis que não está claro tratar-se de uma acusação direta aos 
Juízes mato-grossenses, que de qualquer maneira não se sen-
tem ofendidos em sua honra e dignidade, porque têm certeza 
que desempenham com dignidade e altivez as suas funções. 
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O referido esclarecimento torna-se necessário porque se essa 
acusação do Senador se refere à Magistratura mato-grossense, 
ela é injusta e se divorcia da verdade. Daí a razão do presente 
protesto. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 9, 30 abr. 1954, fl. 563-564)

O TRE-MT enviou o repúdio do Pleno ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral, voltando o caso à baila na sessão de 7 de junho de 
1954, quando foi lida a carta enviada pelo ministro presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, para o senador Villasbôas, por 
haver o senador feito referências pouco lisonjeiras aos juízes 
eleitorais, assim como cópia da resposta dada por Villasbôas. 
Ficou consignado em ata que o desembargador Benjamin Du-
arte Monteiro, 

[...] diante da leitura que acabava de fazer da Carta que o Se-
nador Villasbôas dirigira ao Exmo Sr. Presidente do Tribunal 
Superior e por este encaminhada, por cópia, à Presidência 
deste Tribunal, desejava S. Exa. felicitar os seus pares pela 
nobre atitude que tomaram face à injusta acusação atirada 
contra a magistratura eleitoral pelo Senador Villasbôas que 
interpelido pelo Chefe Supremo da Justiça Eleitoral Brasileira 
não pode positivar a grave imputação feita à honorabilidade 
dessa Justiça. Na sua longa carta, o Senador mato-grossense 
apenas conseguiu repisar o mau conceito que faz da Magis-
tratura, sem articular fatos ou apontar nomes que o houves-
sem maculado. Embora tenha renovado a sua opinião de que 
as fraudes no Brasil, especialmente no interior, são cometidas 
com a participação do Juiz, não pode arrolar mais do que o 
único caso de Sobral para alicerce de uma grave imputação 
de caráter geral. A pobreza de argumentos levou o Parlamen-
tar mato-grossense a se investir contra o nome honrado do 
Desembargador Ernesto Pereira Borges, por ter presidido 
uma reunião da Assembleia Legislativa Estadual, fato que 
inequivocamente não se enquadra na matéria eleitoral, como 
já decidiu, aliás, o Superior Tribunal Eleitoral e tampouco 
poderá comprometer a lisura da vida desse ex-Presidente do 
Tribunal, senão enaltecer o desassombro, firmeza e correção 
de suas atitudes, como aqui proclamaram os Delegados de 
todos os Partidos Políticos, após um dos pleitos mais memo-
ráveis e apaixonados como foi o de 1950. O pensamento do 
Tribunal em louvores e homenagens por tudo que fez pela li-
sura e boa ordem dos pleitos eleitorais. Por todas essas razões, 
pedia que fosse consignado em ata o seu voto de desagravo ao 
Sr. Desembargador Ernesto Pereira Borges que, como Juiz e 
hoje como Advogado, merece o melhor conceito e não pode, 
assim, ser alvo de uma acusação imposta e gratuita. Pedia, 
ainda, que seu voto fosse comunicado ao Desembargador 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 10, 7 jun. 
1954, fl. 594-505)

Falecimento de Getúlio Vargas
Na sessão extraordinária de 24 de agosto de 1954, os mem-

bros do TRE-MT manifestaram pesar pelo falecimento de Ge-
túlio Vargas:

O Presidente disse que tendo notícia pelo rádio do infausto de-
saparecimento hoje do Exmo. Sr. Dr. Presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil, Dr. Getúlio Vargas, prestava ini-
cialmente a sua mais sincera e comovida homenagem póstuma 
a tão ilustre brasileiro, que por vários anos dirigiu os destinos 
do Brasil e fazia assim inserir em ata um voto de profundo pesar 
por esse inditoso fato. A seguir, falaram sobre o assunto o De-
sembargador Flávio Varejão Congro e os Drs. Galileu de Lara 
Pinto, Benjamin Duarte Monteiro e Antônio Leite de Campos, 
bem como a Procuradoria Regional através do Dr. Renato de 
Arruda Pimenta, que de acordo com a Presidência prestaram 
a referida homenagem póstuma. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, Livro 10, 24 ago. 1954, fl. 33-33v)

Eleição direta: 3 de outubro de 1954

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Filinto Müller ADST 48.453
João Villasbôas UDN 46.824

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 30 dez. 1954, fl. 170v

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
João Ponce de Arruda ADST 17.557
José Manoel Fontanilhas Fragelli UDN 11.702
Philadelfio Garcia ADST 9.976
Wilson Fadul ADST 9.195
Itrio Corrêa da Costa UDN 9.158
Rachid Saldanha Derzi UDN 8.547
Júlio Mário Abbot de Castro Pinto UDN 7.564

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 30 dez. 1954, fl. 171

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Antonio Mendes Canale PSD 3.022
Ruben Alberto Abbot de Castro Pinto UDN 2.993
Manoel de Oliveira Lima UDN 2.928
Adê Marques UDN 2.853
Walter Faustino Dias UDN 2.674
Agapito de Paula Boeira PTB 2.503

continua...
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Candidato Sigla partidária Votos
Francisco Leal de Queiróz PSD 2.255
Antonio Moisés Nadaf UDN 2.178
Gonçalo Botelho de Campos UDN 2.157
Edwardd Reis Costa UDN 2.157
Edyl Pereira Ferraz PSD 2.076
José Feliciano de Figueiredo UDN 2.023
Sabino José da Costa PSD 1.847
Henrique Gomes da Silva PSD 1.701
Wilson Loureiro de Oliveira UDN 1.697
Hugo Corrêa UDN 1.646
Wilson Dias de Pinho PSD 1.638
Manoel José de Arruda UDN 1.615
Martinho Marques da Silva UDN 1.609
Sebastião Monteiro da Silva PSD 1.523
Fauzer Scaff Gattas PSD 1.434
Clóvis Hugueney PSD 1.425
Rachid J. Mamed PSD 1.420
Hélio Corrêa da Costa UDN 1.403
Antonio Célio Mario Spinelli PSP 1.394
Dormevil Malhado da Costa Faria UDN 1.352
Vicente Bezerra Neto PTB 1.229
Jacinto Rodrigues de Miranda PTB 1.171
Alberto Monteiro PSP 1.158
Manoel Garibaldi Cavalcante de Melo PSP 1.064

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 30 dez. 1954, fl. 171-171v

Discurso de despedida do 
presidente, desembargador 
Mário Corrêa da Costa

Na última sessão de permanência do presidente Mário 
Corrêa da Costa à frente do Tribunal Regional Eleitoral, ele 
agradeceu:

[...] usou da palavra o Dr. Mário Corrêa da Costa, disse que 
sendo a última sessão que tomava parte, porquanto havia ter-
minado o seu mandato de membro e Presidente deste Tribu-
nal, por esse motivo despedia-se de seus colegas, bem como 
agradecia a todos pelas considerações que lhe foram dispen-
sadas durante a sua gestão. Disse mais, que durante a sua tra-
jetória nos serviços eleitorais, nesta Casa, teria sido possível, 
por motivo de calor e acúmulo de serviço, verificada alguma 
descortesia aos Colegas, dentre as suas palavras, o que na rea-
lidade não viria a condizer com o seu intento. Assim, pois, ao 
despedir-se desta Casa, solicitava escusa a todos os colegas pe-
los motivos já expostos e firmava que continuaria, como sem-
pre, como amigo de todos e na melhor cordialidade possível. 
Agradecia, outrossim, de todo o coração as boas referências 

que lhe foram dirigidas pelos membros do Tribunal, à Pro-
curadoria, bem como aos Srs. Manoel Miraglia e Clóvis Hu-
gueney, respectivamente, representantes do PTB e PSD, cujas 
palavras a ele dirigidas serão quais incentivos para o cumpri-
mento do seu dever, bem como ficaria gravado indelével em 
seu coração essa honrosa homenagem que lhe prestavam no 
momento como demonstração de sincera amizade que todos 
lhe dispensavam. (Livro de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 10, 19 out. 1954, fl. 94v)

Pleno 1954-1955

Eleição: 20 de outubro de 1954

Presidente 

Flávio Varejão Congro foi eleito e tomou 
posse aos 20 de outubro de 1954, tendo sido 
substituído pelo vice-presidente Hélio Ferreira 
de Vasconcelos. Reassumiu o cargo aos 2 de 
março de 1955. 

Vice-presidente

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito e 
tomou posse aos 20 de outubro de 1954. Re-
novou seu biênio na sessão de 2 de março de 
1955. Assumiu, em substituição, a presidência, 
pelo afastamento do titular, no período de 24 
de janeiro a 2 de março de 1955.

Juiz efetivo
Antonio Leite de Campos foi nomeado mem-
bro efetivo pela presidência da República, em 
26 de maio de 1953. 

Juiz efetivo
Afonso Ribeiro de Sena assumiu a função 
aos 20 de outubro de 1954, em substituição a 
Mário Corrêa da Costa. 

Juiz efetivo

João Carneiro Cabral ocupou o cargo até 27 
de novembro de 1954, quando findou o seu 
mandato, sendo substituído por Cesarino 
Delfino César.

Juiz efetivo
Cesarino Delfino César foi indicado pelo Tri-
bunal de Justiça aos 29 de novembro de 1954.

Juiz efetivo Galileu de Lara Pinto

Juiz efetivo
Benjamin Duarte Monteiro deixou o cargo na 
sessão de 18 de fevereiro de 1955, por término 
de mandato.

Juiz efetivo
José Barnabé de Mesquita tomou posse em 9 
de abril de 1955.

Juiz substituto 
e efetivo

António de Arruda funcionou como substituto 
até 27 de março de 1955, sendo reconduzido 
pelo Tribunal de Justiça como efetivo, aos 31 
do mesmo mês e ano.

Juiz substituto
José Barros do Valle foi indicado pelo Tribunal 
de Justiça aos 31 de março de 1955.

Juiz substituto
Ernani Lins da Cunha foi indicado pelo Tribu-
nal de Justiça, aos 31 de março de 1955.

Juiz substituto 
Mário Vilasbôas Motta assinou termo de com-
promisso em 11 de abril de 1955.

Juiz substituto
Gervásio Leite foi nomeado pelo Governo Fe-
deral, em 18 de abril de 1955, assinando termo 
de compromisso aos 14 de maio de 1955.

continua...
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Juiz substituto

Guy de Mesquita foi indicado pelo Tribu-
nal de Justiça aos 23 de dezembro de 1954, 
assinando termo de compromisso em 24 do 
mesmo mês e ano.

Juiz substituto 
Mário Corrêa da Costa foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, assinando termo de com-
promisso em 24 de dezembro de 1954.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Renato de Arruda Pimenta licenciou-se 
por várias vezes, sendo substituído aos 8 de 
agosto de 1955, por Marcelo Ataíde. No ano 
de 1954, Hélio Ribeiro foi indicado como 
procurador regional ad-hoc, porém na sessão 
de 17 de dezembro de 1954, solicitou dispensa 
deste cargo, sendo substituído, em 1955, por 
Francisco de Arruda Lobo Filho.

Procurador 
Regional 

Eleitoral ad-hoc

Hélio Ribeiro foi indicado no início do ano de 
1954, deixando o cargo aos 17 de dezembro 
do mesmo ano.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Marcelo Ataíde foi nomeado aos 8 de agosto 
de 1955.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Francisco de Arruda Lobo Filho assumiu o 
cargo em agosto de 1955.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Desembargador Flávio Varejão Congro

Nasceu no Estado de São Paulo, no ano de 1884. Sua vinda para 
Cuiabá ocorreu no ano de 1906. Obteve o título de Advogado Pro-
visionado, atuando nessa profissão por muitos anos em Corumbá, 
que integrava o Mato Grosso uno.

Sua trajetória no Tribunal de Justiça teve início em 1941, quan-
do foi nomeado, pelo Decreto Governamental n. 4.163, de 22 de 
outubro de 1941, para o cargo de juiz de Direito. 

Entre 1952 e 1967, integrou os quadros de desembargadores do 
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como juiz substituto e 
efetivo. Foi eleito presidente do TRE-MT, aos 20 de outubro de 1954, 
e reeleito aos 23 de abril do ano seguinte. Na gestão 1957/1958, 
retornou ao TRE-MT na categoria de juiz efetivo, sendo eleito vice-
-presidente na gestão 1962/1963, assumindo a presidência por va-
cância do cargo. Presidiu também a Corte Eleitoral, de 1964 a 1965.

TRE-MT solicita prorrogação 
para encerramento do resultado 
final das eleições de 1954

Devido ao grande número de impugnações, recursos e 
anulações, não foi possível, nas eleições de 3 de outubro de 
1954, encerrar o processo no prazo fixado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Por esse motivo, o presidente Congro solicitou 
prorrogação por mais 30 dias para proclamar o resultado final 
e diplomar os eleitos.

Concurso Público de 1954
Aos 20 de outubro de 1954, o desembargador Flávio Va-

rejão Congro foi eleito presidente da Comissão Apuradora de 
Concurso, porém, na sessão de 25 do mesmo mês e ano, decli-
nou do cargo, tendo nesse mesmo dia feito uma nova eleição, 
com o seguinte resultado:

 m Desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos 
 m Dr. João Carneiro Cabral 
 m Desembargador Afonso Ribeiro de Sena
 m Dr. Antônio Leite de Campos 

Com empate, procedeu-se a nova eleição:

 m Dr. João Carneiro Cabral 
 m Desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos 

Assim, a comissão ficou composta pelas seguintes 
autoridades:

 m Dr. João Carneiro Cabral 
 m Dr. Galileu de Lara Pinto 
 m Desembargador Benjamin Duarte Monteiro
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Diplomação dos eleitos em 
3 de outubro de 1954

A diplomação dos eleitos ocorreu no dia 6 de janeiro de 
1955, em sessão extraordinária da qual participaram os mem-
bros do Pleno, o governador do estado e demais autoridades. 
Nessa ocasião, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de-
sembargador Flávio Varejão Congro assim se expressou:

A Justiça Eleitoral no Estado não desmerecera da confiança 
que nela tem depositado a opinião pública, pois se alguma 
falha houve quanto às últimas eleições, não foi tal que empa-
nasse o esforço e o desejo de acertar no resultado das urnas. 
O Tribunal agiu com serenidade, justiça e imparcialidade nos 
julgamentos dos recursos, acabando, por fim, diplomando os 
eleitos e pedia a Deus que os iluminasse, porque esclarecidos 
podem fazer prosperar o Estado, contribuindo para a grande-
za sempre crescente da nacionalidade. Agradeceu a todos os 
membros do Tribunal, à Procuradoria e a todas as autoridades 
que cooperaram para este grande desideratum. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 10, 6 jan. 
1955, fl. 178-178v)

Posições hierárquicas na 
mesa dos Tribunais

Na sessão de 18 de março de 1955, o presidente Flávio Va-
rejão Congro anunciou que, tendo por base os Regimentos 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, inclusive o de Mato Grosso, 
deparou com a obrigatoriedade de posicionamento dos mem-
bros na mesa das sessões, ficando determinadas as seguintes 
posições: 

[...] nas sessões do Tribunal, o Presidente ocupará o topo da 
mesa e os demais Juízes à direita e à esquerda pela ordem de 
Categoria e de antiguidade no mesmo Tribunal, contada da 
posse. Assim, devem os Juízes mais antigos ocupar seus luga-
res na bancada à direita, e os Juízes mais novos a bancada à 
esquerda. Dessa forma, ocupará o Desembargador Vice-Presi-
dente o primeiro lugar à direita, a seguir assentar-se-ão o Juiz 
de Direito e o Jurista mais antigo. À esquerda, tomarão lugar 
o Desembargador, o Juiz de direito e o jurista mais novo no 
Tribunal. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 10, 18 mar. 1955, fl. 214v-215v)

Pleno 1955-1956

Eleição: 25 de abril de 1955

Presidente 

Flávio Varejão Congro foi reeleito aos 25 de 
abril de 1955. Deixou o cargo aos 4 de janeiro 
de 1956, por término do biênio. Foi substituí-
do por António de Arruda.

Vice-presidente

António de Arruda foi eleito na sessão de 25 
de abril de 1955. Substituiu, a partir de 4 de 
janeiro de 1956, o presidente Flávio Varejão 
Congro.

Corregedor Re-
gional Eleitoral

Afonso Ribeiro de Sena assumiu o cargo 
no dia 17 de outubro de 1955, tendo sido o 
primeiro corregedor. Aposentou em janeiro 
de 1956. Foi substituído, aos 24 de janeiro de 
1956, por Ernesto Pereira Borges, que tomou 
posse na mesma data.

Corregedor Re-
gional Eleitoral 

substituto

Ernesto Pereira Borges tomou posse aos 24 de 
janeiro de 1956.

Juiz efetivo

Hilton Martiniano de Araújo foi nomeado 
pelo Governo Federal aos 18 de abril de 1955. 
Prestou compromisso em 7 de junho e assu-
miu as funções aos 8 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo

Antonio Leite de Campos teve seu mandato 
expirado aos 2 de maio de 1955, sendo subs-
tituído, no dia 6 de junho de 1955, por Hilton 
Martiniano de Araújo.

Juiz efetivo

Galileu de Lara Pinto teve seu mandato findo 
aos 24 de agosto de 1955, sendo substituído 
aos 26 de agosto de 1955, por José Barros do 
Valle.

Juiz efetivo

José Barros do Valle foi indicado como efetivo 
aos 24 de agosto de 1955, tomando posse no 
dia seguinte, na vaga deixada por Galileu de 
Lara Pinto.

Juiz efetivo
Afonso Ribeiro de Sena atuou até 21 de janei-
ro de 1956, quando se aposentou.

Juiz efetivo

Cesarino Delfino César retornou ao TRE-MT 
na sessão de 20 de fevereiro de 1956. Deixou a 
Justiça Eleitoral na sessão de 19 de março do 
mesmo ano.

Juiz efetivo
João Luís da Fonseca retornou ao TRE-MT 
na sessão de 19 de março de 1956, na vaga 
deixada por Cesarino Delfino César.

Juiz substituto

Mário Vilasbôas Motta foi nomeado pelo 
Governo Federal em 25 de março de 1955, 
assinando termo de compromisso aos 11 de 
abril do mesmo ano.

Juiz substituto

Ernani Lins da Cunha teve seu mandato 
expirado aos 9 de abril de 1955, porém, foi 
reconduzido no dia 31 de março do mesmo 
ano. Aposentou-se aos 6 de junho de 1955.

continua...
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Juiz substituto
Gervásio Leite tomou posse aos 14 de maio 
de 1955.

Juiz substituto

Alírio de Figueiredo foi nomeado pelo Gover-
no Federal aos 2 de junho de 1955, assinando 
termo de compromisso no dia 6 do mesmo 
mês e ano.

Juiz substituto

João da Cunha Cavalcanti foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça aos 25 de agosto de 1955, 
assinando termo de compromisso em 30 de 
agosto do mesmo ano.

Juiz substituto
João Lacerda Azevedo foi nomeado pelo Go-
verno Federal, assinando termo de compro-
misso em 22 de março de 1956.

Juiz substituto
Clarindo Corrêa da Costa tomou posse aos 23 
de abril de 1956.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Renato de Arruda Pimenta. Se afastou do car-
go aos 8 de agosto de 1955, sendo substituído 
por Marcelo Ataíde.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Marcelo Athaíde passou a exercer a função 
aos 8 de agosto de 1955. 

Procurador 
Regional 

Eleitoral ad-hoc
Palmyro Pimenta

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Discurso de posse do presidente 
Flávio Varejão Congro

Na sessão de 25 de abril de 1955, o presidente reeleito, Flá-
vio Varejão Congro, fez seu agradecimento à 

[...] manifestação de apreço e de cordialidade, bem como as 
boas referências que lhe foram dirigidas pelo Dr. José de Mes-
quita e a Procuradoria Regional, cujas palavras eram incentivos 
para que melhor pudesse cumprir o seu dever de magistrado e 
trabalhar denodadamente na direção desta Casa, satisfazendo 
assim a todos os partidos dentro da ordem e da Justiça. Entre-
tanto, esperava, para realização desse grande desideratum que 
os seus colegas o auxiliassem nessa grande jornada, como os 
têm feito até o presente momento. E, mais uma vez agradecia 
de todo coração aquela manifestação tão significativa para ele. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 10, 25 abr. 1955, fl. 237-237v)

Eleição direta: 3 de outubro de 1955

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Juscelino Kubitschek de Oliveira PSD 45.198

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 19 nov. 1955, fl. 92

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
João Ponce de Arruda PSD 51.314

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 29 nov. 1955, fl. 101

O novo Código Eleitoral 
e as Eleições de 1955 

Instituído pela Lei n. 1.164, de 24 de julho de 1950, o novo 
Código Eleitoral brasileiro trouxe inovações e avanços para o 
processo democrático, assim como incorporava mecanismos 
garantidores de maior lisura e transparência nos pleitos elei-
torais, a exemplo da instituição da cédula única e a folha de 
votação, mecanismos obstaculadores das fraudes. Por outro, o 
presidente do TRE-MT não deixou de evidenciar a violência 
imperante, ainda, no processo eleitoral:

[...] ressaltou de início estar o Tribunal plenamente consciente 
de haver cumprido o seu dever, fazendo prevalecer a vontade 
popular livremente manifestada nas urnas. Disse da melhoria 
que a última reforma do Código Eleitoral trouxe, procurando 
extirpar as falhas e a precariedade do sistema eleitoral, bem 
como da instituição da cédula única, que veio contribuir para 
uma maior lisura do pleito, mostrando, a seguir, que falhas 
ainda persistem na organização eleitoral, as quais, por certo, 
serão abolidas com o advento do novo Código. Ressaltou que 
muito se conseguiu de coibir a fraude, a proibição das seções 
especiais e das localizadas em Fazendas ou pela propriedade 
privada, mostrando que tanto quanto possível essa fraude foi 
abolida, apesar dos eternos inconformados com os resultados 
do pleito. Após declarou que tudo foi feito para que as elei-
ções se realizassem num clima de ordem e de liberdade e que 
tanto a Presidência como os seus colegas do Tribunal tinham 
cumprido a sua missão com independência, altivez e critério, 
infensos às paixões políticas. Teve uma palavra de agradeci-
mento para com todos aqueles que colaboraram com a justiça 
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eleitoral, principalmente as autoridades públicas, mostrando 
o valioso auxílio do Exército na garantia das eleições. Congra-
tulou-se com os seus colegas do Tribunal e magistrados elei-
torais, como também os servidores e auxiliares da Justiça, que 
não pouparam esforços no desempenho de suas árduas tarefas, 
elevando o renome da Justiça Eleitoral e concluiu pedindo que 
Deus iluminasse o novo dirigente da nau do Estado, que com a 
sua experiência de homem público, probo e culto, há de dotar 
o Estado de um clima de ordem e de liberdade, desarmando os 
espíritos, amainando as paixões e visando unicamente o bem-
-estar da nossa gente e o progresso de Mato Grosso, em cuja 
obra não há de faltar as qualidades de honradez e de inteli-
gência do preclaro Vice-Governador eleito. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 11, de 1 dez. 
1955, fl. 103)

Os eleitos para governador e vice-governador de Mato 
Grosso, João Ponce de Arruda e Henrique José Vieira Neto, res-
pectivamente, foram diplomados em sessão que contou com a 
presença de inúmeras autoridades dos poderes executivo, legis-
lativo e judiciário. 

Manifestações de pesar pelo 
falecimento de D. Francisco 
de Aquino Corrêa

A sessão de 23 de março de 1956 foi dedicada às manifes-
tações de pesar pelo falecimento de D. Francisco de Aquino 
Corrêa. Inicialmente, fez uso da palavra o presidente Flávio 
Varejão Congro que disse sentir-se 

[...] emocionado a ponto de não lhe ser permitido fazer um 
relato perfeito dessa grande personalidade da Igreja Católi-
ca Apostólica Romana, que se chama D. Francisco de Aquino 
Corrêa, que ainda moço se elevou à posição de Arcebispo des-
ta Cidade Verde. Caros colegas, tive a felicidade de privar-me 
com ele por diversas vezes não só em reunião como também 
em banquetes, além das muitas considerações que me foram 
dispensadas por esse Príncipe da Igreja do nosso Estado. Daí a 
razão do meu sentir, dessa emoção pela perda irreparável des-
sa grande intelectualidade brasileira, como também de amigo 
em particular. Por esse motivo deixava ao encargo dos colegas 
que quisessem fazer uso da palavra, a fim de dizerem algo so-
bre essa figura gigantesca da Igreja Católica e da Literatura, 
visto não ser no momento possível falar sobre a sua biografia, 
mesmo porque esse assunto cabe melhor aos Institutos e às 
Associações. Associando-se o Tribunal ao ensejo da morte do 

Arcebispo D. Francisco de Aquino Corrêa, o grande Apósto-
lo Eclesiástico e ex-governador do nosso Estado, resolveu a 
Presidência sagrando-lhe a memória venerada, suspender a 
sessão ordinária desse dia, mandando inserir em ata dos seus 
trabalhos votos de profundo pesar, como homenagem pós-
tuma ao ilustre Chefe da Igreja Católica Apostólica Romana 
neste Estado. 
Fizeram uso da palavra os Exmos. Desembargadores Antó-
nio de Arruda, Cesarino Delfino César, José Barros do Valle, 
João Luís da Fonseca, José de Mesquita e Hilton Martiniano 
de Araújo, os quais disseram que compartilhavam do luto 
que envolvia a nossa terra pelo desaparecimento dessa figura 
eminente da Igreja Católica Apostólica Romana que se cha-
mou D. Francisco de Aquino Corrêa, o qual desenvolveu com 
invulgar tenacidade e patriotismo a direção do nosso Estado, 
quando Governador. Como sacerdote soube ele cumprir o 
seu dever de verdadeiro Ministro de Deus, caracterizado pelo 
seu entusiasmo e capacidade de ação e, sobretudo, a solidez 
dos seus conhecimentos eclesiásticos, captando assim dos 
seus prosélitos a simpatia, o carinho e a confiança. Com o 
seu desaparecimento abriu-se uma grande lacuna no setor 
religioso do nosso Estado, e oxalá do nosso querido Brasil 
– ficando, entretanto, o exemplo da sua vida religiosa que 
dignifica e constrói, devendo ser continuado para a prosperi-
dade e a grandeza da Religião Católica. Portanto estamos de 
acordo com essa justa homenagem prestada ao nosso Arce-
bispo D. Francisco de Aquino Corrêa que foi uma das figu-
ras de maior projeção na Igreja Católica do nosso Estado de 
Mato Grosso. 
Usando da palavra, a Procuradoria Regional disse que se as-
sociava de coração confrangido a essa homenagem póstuma 
prestada a essa figura eminente da Igreja Católica Apostólica 
Romana, Arcebispo D. Francisco de Aquino Corrêa, o qual foi 
também grande apóstolo da literatura brasileira e um grande 
diplomata político, demonstrado quando no Governo deste 
Estado. Portanto, é de se lamentar a perda dessa intelectua-
lidade brasileira e especialmente dessa intelectualidade de 
Mato Grosso. Esse grande vulto da Igreja Católica Apostólica 
Romana, Arcebispo D. Francisco de Aquino Corrêa, viveu e 
continuará vivendo nos corações de todos os Brasileiros e es-
pecialmente nos corações dos Mato-grossenses, como símbolo 
de eterna gratidão pelo muito que ele fez e legou a este povo. 
Usando ainda da palavra, a Presidência disse que devendo che-
gar a esta capital, hoje, às 16 horas, o corpo do Arcebispo D. 
Francisco de Aquino Corrêa, designava os Exmos Desembar-
gadores Cesarino Delfino César, José Barros do Valle, Hilton 
Martiniano de Araújo, a Procuradoria Regional e a sua pró-
pria pessoa para comporem a Comissão que deverá represen-
tar este Tribunal Regional Eleitoral, em todos os atos fúnebres 
do extinto Arcebispo, ficando ainda à Presidência o dever de 
telegrafar ao Bispo Auxiliar, D. Antônio Campelo de Aragão, 
apresentando-lhe sentidas condolências pelo falecimento do 
Arcebispo D. Francisco de Aquino Corrêa, bem como cien-
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tificá-lo de que foi consignado em ata um voto de profundo 
pesar pelo infausto acontecimento. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 11, de 23 mar. 1956, 
fl. 159v-161v)

Juiz efetivo
José Barnabé de Mesquita deixou a Casa aos 
9 de abril de 1957.

Juiz efetivo
José Barros do Valle deixou o cargo aos 31 
de dezembro de 1956.

Juiz efetivo
Cesarino Delfino César foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 17 de fevereiro de 
1956.

Juiz substituto Ernani Lins da Cunha

Juiz substituto
João Lacerda Azevedo ingressou no lugar de 
Alírio de Figueiredo, em janeiro de 1956.

Juiz substituto Gervásio Leite

Juiz substituto
Guy de Mesquita deixou o cargo aos 24 de 
dezembro de 1956, por término de mandato.

Juiz substituto
Clarindo Corrêa da Costa foi nomeado pelo 
Governo Federal, assinou termo de compro-
misso em 23 de abril de 1956.

Juiz substituto

Cássio Corrêa Curvo foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça em 7 de janeiro de 
1957, assinando termo de compromisso na 
mesma data.

Juiz substituto

Francisco de Arruda Lobo Filho foi nomea-
do pelo Governo Federal em 22 de abril de 
1957, assinou termo de compromisso em 29 
do mesmo msqês e ano.

Procurador 
Regional Eleitoral

Hilton Martiniano de Araújo

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Francisco de Arruda Lobo Neto assumiu o 
cargo aos 22 de maio de 1956.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Francisco Leal de Queiroz iniciou no cargo a 
partir de 22 de maio de 1957.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Agradecimento do presidente 
reeleito Flávio Varejão Congro

Na sessão de 19 de outubro de 1956, o presidente desem-
bargador Flávio Varejão Congro foi reeleito para cargo, con-
tando com a maioria dos votos do Pleno. Nessa ocasião:

[...] agradeceu as boas referências que lhe foram dirigidas e 
afirmava que se esforçaria como sempre de bem cumprir o seu 
dever de Magistrado, e, mais uma vez, agradecia a todos os co-
legas da Casa e a Procuradoria Regional aquela manifestação 
de apreço e simpatia. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 11, 19 out. 1956, fl. 282v)

D. Francisco de Aquino Corrêa. 
In: PÓVOAS, Lenine C. História da Cultura Matogrossense. Cuiabá: Instituto Histórico e Geográfico 

da Academia Matogrossense de Letras, 1982, p. 88

Pleno 1956-1957

Eleição: 19 de outubro de 1956

Presidente 

Flávio Varejão Congro foi reeleito e em-
possado aos 19 de outubro de 1956. Seu 
segundo mandato terminou aos 20 de abril 
de 1957, sendo substituído, aos 29 de abril 
de 1957, pelo vice-presidente, António de 
Arruda.

Vice-presidente
António de Arruda permaneceu no cargo, 
assumindo a presidência aos 29 de abril do 
ano seguinte.

Corregedor Afonso Ribeiro de Sena

Juiz efetivo João Luís da Fonseca

Juiz efetivo Hilton Martiniano de Araújo
continua...
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TRE-MT lamenta o falecimento 
do desembargador Benedito 
Leite de Campos

Na sessão de 21 de novembro de 1956, o presidente Flávio 
Varejão Congro comunicou o falecimento, em Campinas-SP, 
do desembargador Benedito Leite de Campos, que:

[...] exerceu a diversos cargos na Magistratura deste Estado, 
ocupando mesmo o mais alto posto, qual seja o de Presidente 
do Tribunal de Justiça, e finalmente o de Vice-Presidente deste 
mesmo Tribunal Eleitoral, e, nesta qualidade, por substituição 
legal, exerceu as funções de Presidente deste mesmo Tribunal 
Eleitoral, por algum tempo. Por essa razão esse ilustre magis-
trado é digno de todos os encômios e considerações, não só 
pela solidez do seu caráter, que não transigia, como também 
pelos relevantes serviços prestados à magistratura, tornando-
-se cioso das suas responsabilidades de magistrado, fazendo 
mesmo dessa espinhosa profissão um verdadeiro sacerdócio, 
sobrepondo-se até ao sacrifício da sua própria pessoa. Por esse 
motivo, todos, sagrando a memória desse ilustre companheiro, 
propunha que fosse consignado em ata um voto de profundo 
pesar pelo infausto acontecimento e que se apresentasse à fa-
mília do extinto sentidas condolências. 
Usando da palavra, o Exmo. Dr. Desembargador António 
de Arruda e demais membros deste Tribunal e bem assim a 
Procuradoria Regional secundaram as palavras da Presidên-
cia, ressaltando os méritos daquele extinto magistrado, o qual 
sempre desempenhou com altivez e justiça a sua missão de 
juiz íntegro. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 11, 21 nov. 1956, fl. 2-2v.)

Eleições extemporâneas para 
prefeito dos novos 
municípios – 1957

Em sessão de 27 de agosto de 1956, o Pleno do TRE-MT 
designou o dia 28 de abril de 1957 para a realização das eleições 
para prefeitos e vereadores nos novos municípios e distritos: 
Várzea Grande, 1ª Zona; Camapuã e Rochedo, 8ª Zona; Bo-
nito, 10ª Zona; Amambai, 19ª Zona; e Aparecida do Taboado, 
24ª Zona.

A eleição para juízes de paz nos distritos de Paraíso, muni-
cípio de Paranaíba, Bom Sucesso, município de Várzea Grande, 
Alto Coité e Torixoréu, município de Poxoréu, Eugênio Penso 
e Iguatemi, município de Ponta-Porã, Cocalinho, município 
de Barra do Garças e também nos distritos-sedes dos municí-
pios de Sidrolândia, Cassilândia e Alto Araguaia, pertencentes, 
respectivamente, às 8ª, 13ª, 21ª zonas. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 11, 27 ago. 1956, 
fl. 42v)

Despedida do desembargador 
Flávio Varejão Congro

Na sessão plenária de 27 de abril de 1957, o presidente Flá-
vio Varejão Congro despediu-se dos colegas após dois manda-
tos consecutivos:

[...] agradecia aos mesmos colegas pelas muitas considerações 
que lhe foram dispensadas durante os quatro anos de exercício 
ininterrupto neste Tribunal. Uma verdade indiscutível tinha 
a dizer a todos os colegas da Casa, como também ao público 
em geral, de que havia cumprido o seu dever de magistrado, 
deixando, portanto, a Presidência deste Tribunal com a cons-
ciência tranquila e a fronte erguida, embora não fosse reco-
nhecido, ou melhor, correspondido os seus esforços por esses 
políticos irreverentes, atacando a sua pessoa sem nenhuma 
justificativa para aquele fim, a não ser tão somente a própria 
maldade dos corações desses políticos irresponsáveis. Disse 
ainda que durante essa longa trajetória nos serviços eleitorais 
desta Casa teria sido possível, devido a uma situação nervosa 
e mesmo nas calorosas discussões, verificada alguma descorte-
sia aos colegas dentre as suas palavras, o que na realidade não 
viria a condizer com o seu íntimo. Assim, pois, ao despedir-se 
desta Casa, solicitava escusa a todos os colegas pelos motivos 
já expostos e firmava que continuaria, como sempre, amigo de 
todos e na melhor cordialidade possível. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 27 abr. 1957, 
fl. 86-86v)
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Pleno 1957-1958

Eleição: 29 de abril de 1957

Presidente 

António de Arruda assumiu no dia 29 de 
abril de  1957, apresentando renúncia do 
cargo no dia 31 de janeiro de 1958, passan-
do a presidência a Mário Corrêa da Costa.

Vice-presidente 
e Corregedor

Mário Corrêa da Costa tomou posse no 
cargo aos 29 de abril de 1957, e na presidên-
cia aos 31 de janeiro de 1958, pela renúncia 
do titular.

Juiz efetivo João Luís da Fonseca

Juiz efetivo

Benjamin Duarte Monteiro foi nomeado 
aos 22 de abril de 1957, assinando termo 
de compromisso aos 15 de maio do mesmo 
ano.

Juiz efetivo
Gervásio Leite teve seu biênio expirado aos 
14 de maio de 1957. 

Juiz efetivo
Hilton Martiniano de Araújo foi nomeado 
pelo Governo Federal em 29 de maio de 
1957.

Juiz substituto Ernani Lins da Cunha

Juiz substituto
Mário Vilasbôas Motta teve o seu biênio 
expirado aos 11 de abril de 1957.

Juiz substituto
Francisco de Arruda Lobo Filho tomou 
posse aos 29 de abril de 1957.

Juiz substituto
Flávio Varejão Congro tomou posse em 26 
de junho de 1957.

Juiz substituto
João da Cunha Cavalcanti teve seu biênio 
expirado aos 30 de agosto de 1957, sendo 
substituído por Leolino Teixeira Júnior.

Juiz substituto

Oscarino Ramos foi nomeado pelo Governo 
Federal aos 29 de maio de 1957, assinando 
termo de compromisso em 7 de junho do 
mesmo ano.

Juiz substituto
Leolino Teixeira Júnior assumiu o cargo aos 
3 de setembro de 1957.

Juiz substituto
José Barros do Valle terminou seu primeiro 
biênio aos 10 de setembro de 1957.

Procurador 
Regional Eleitoral

Francisco de Arruda Lobo Neto deixou o 
cargo aos 19 de julho de 1957, por ter assu-
mido a função de Procurador da República 
no Estado, sendo sucedido por Francisco 
Leal de Queiroz.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Francisco Leal de Queiroz, passou a exercer 
a função no dia 22 de julho de 1957. Afas-
tou-se do cargo em dezembro de 1958, pelo 
retorno ao cargo de Francisco de Arruda 
Lobo Neto ao TRE-MT.

Procurador 
Regional Eleitoral 

ad-hoc

Vicente Emílio Vuolo foi nomeado Procura-
dor Regional Eleitoral ad-hoc, a partir de 12 
de dezembro de 1957. 

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Discurso de posse 
do desembargador António de 
Arruda na presidência do TRE-MT

Agradeceu, sensibilizado, a escolha de sua pessoa para o cargo 
de Presidente deste Egrégio Tribunal, demonstrando assim a 
confiança que sempre lhe dispensaram os seus pares e por esse 
motivo solicitava a necessária cooperação de todos os Colegas, 
a fim de que ele pudesse desempenhar a sua missão com acerto 
e eficiência. Finalmente, deu as boas-vindas ao Desembarga-
dor Mário Corrêa da Costa que acabava de tomar parte como 
Membro efetivo deste Tribunal, em substituição ao Desembar-
gador Flávio Varejão Congro, que deixou este Tribunal pelo 
término do seu mandato. Que a presença do ilustre colega, De-
sembargador Mário Corrêa da Costa, era uma compensação 
para os Juízes deste Tribunal, de vez que há dois dias tivemos 
o desprazer de ouvir as palavras de despedidas do nosso ilus-
tre Colega Desembargador Flávio Varejão Congro. Portanto, 
a presença do ilustre Colega Desembargador Mário Corrêa 
da Costa, como membro efetivo deste Tribunal e ainda pela 
sua justa eleição para o cargo de Vice-Presidente, é o motivo 
de grande júbilo para todos nós, não só pela nobreza do seu 
caráter como também pelos assinalados serviços prestados à 
Justiça Eleitoral, conforme é do conhecimento de todos os Co-
legas, como do público em geral, e terminou congratulando 
com o Tribunal por este auspicioso acontecimento. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 29 
abr. 1957, fl. 88v-89)

Palavras de Ordem do TRE-MT 
contra a fraude eleitoral

Atacar com honestidade o alistamento e marchar 
para as eleições, cada qual confiante nas suas próprias 

forças, excluído qualquer recurso indecoroso

Na sessão de 26 de agosto de 1957, o presidente do TRE-
-MT, desembargador António de Arruda, leu a posição tomada 
pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso contra o projeto de refor-
ma eleitoral apresentado pelo senador Benedito Valadares, que 
propunha, dentre outras medidas, a volta da cédula confeccio-
nada pelos candidatos, assim como o alistamento com inicia-
tiva dos partidos políticos. O TRE-MT resolveu, acolhendo a 
tese do desembargador Mário Corrêa da Costa, endereçar ao 
Congresso Nacional um apelo manifestando sua opinião con-
trária ao aludido projeto, nos seguintes termos:
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Não compreendemos a Campanha que se tem feito contra o 
novo processo de alistamento eleitoral. Tem ele as condições 
necessárias para se identificar o eleitor e se evitarem os antigos 
vícios decorrentes das inscrições múltiplas do eleitor analfa-
beto e outros. Alega-se contra o atual sistema de ser moroso e 
caro. Este ônus é, entretanto, preferível à volta ao regime an-
terior dos títulos-papeluchos, que abarrotavam os bolsos dos 
cabos eleitorais, obtidos às vezes com as mais despudoradas 
fraudes. Assim, a nosso ver, é de se repelir qualquer projeto 
de reforma do atual sistema de alistamento, a não ser para 
aprimorá-lo, conforme a experiência aconselhar, futuramente. 
O dever dos Partidos é promover, sem demora, o alistamento 
dos seus filiados – e fazê-lo com lisura. O que temos visto, 
nos últimos tempos, é que a elite dirigente dos Partidos assiste 
com indiferença, senão com aprovação às práticas fraudulen-
tas, no alistamento e na votação, quando realizadas por seus 
correligionários. E o resultado é que se tornam ineficazes as 
melhores reformas tendentes a sanar os pleitos. É de se espe-
rar, pois, que os Partidos compreendam que esta missão fis-
calizadora dos seus adeptos – concorrendo para a pureza do 
voto, se transforma em vantagem para todos. Mas, se não o 
fizerem, cabe à Justiça Eleitoral reprimir a fraude e punir os 
culpados, pondo fim ao regime de anistia e de impunidade 
com que já se habituaram. De nossa parte, como Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, temos tomado 
as medidas que nos parecem adequadas para se evitar o mal 
que já se vem tornando crônico. A duplicidade de inscrição, 
por exemplo, que era a forma das mais vulgares da fraude, 
tem merecido o nosso maior cuidado. As fichas modelo seis, 
remetidas pelo Tribunal, como resumo dos títulos expedidos 
em todo o Estado, são submetidos, na Secretaria, a meticuloso 
exame, a fim de que satisfaçam a sua finalidade, que é a de 
evitar o alistamento múltiplo. Neste ponto, entendemos que 
de futuro a lei deverá exigir quatro fotografias, para que uma 
delas instrua a referida ficha, facilitando a descoberta do em-
buste. Em suma, a solução do problema atual se resolve com 
uma palavra de ordem: atacar com honestidade o alistamento 
e marchar para as eleições, cada qual confiante nas suas pró-
prias forças, excluído qualquer recurso indecoroso. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 
26 ago. 1957, fl. 136-137)

Petição de renúncia 
do desembargador 
António de Arruda

Na sessão de 31 de janeiro de 1958, foi apresentada a re-
núncia do desembargador António de Arruda, lida pelo de-
sembargador Mário Corrêa da Costa, que, na ocasião, assumiu 
a presidência: 

Exmos. Desembargador Vice-Presidente e demais membros 
do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. António de Arruda, 
reconduzido por mais um biênio para as funções de mem-
bro deste Tribunal e não podendo continuar a exercê-las, vem 
apresentar a V. Exas. a sua renúncia, nos termos do art. 114 
da Constituição Federal. Agradecendo-lhes a consideração 
que sempre lhe dispensaram no exercício do seu mandato, re-
nova neste ensejo, a Vossas Excelências, a segurança do mais 
alto apreço. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 12, 31 ago. 1957, fl. 200v)

Pleno 1958-1960

Eleição: 19 de fevereiro de 1958

Presidente 

Cesarino Delfino César foi eleito e assumiu o 
cargo no dia 19 de fevereiro de 1958 e se afas-
tou em 6 de dezembro do mesmo ano, sendo 
substituído, a partir de 12 de novembro, pelo 
desembargador Mário Corrêa da Costa que, 
por sua vez, foi temporariamente substituído 
por José Barros do Valle, que assumiu a presi-
dência no dia 13 de dezembro de 1958.

Vice-presidente

Mário Corrêa da Costa foi eleito e assumiu a 
presidência aos 6 de dezembro de 1958. Foi 
reconduzido por mais um biênio na sessão de 
17 de junho de 1959.

Corregedor 
Regional Eleitoral

Vicente Emílio Vuolo

Juiz efetivo Benjamin Duarte Monteiro

Juiz substituto 
e efetivo

João de Lacerda Azevedo foi substituído, 
em 16 de abril de 1958, por Flávio Varejão 
Congro. Retornou em setembro de 1958, 
indicado como juiz efetivo, aos 14 de fevereiro 
deste ano, tomando posse no dia 19. Em 5 de 
setembro de 1958, deixou o TRE-MT por apo-
sentadoria. Em seu lugar foi nomeado, pelo 
Tribunal de Justiça, José Barros do Valle.

Juiz efetivo 

José Barros do Valle foi reconduzido ao cargo 
assinando termo de compromisso aos 12 
de maio de 1958, na vaga deixada por João 
Lacerda Azevedo. Deixou o TRE-MT em 31 
de julho de 1958 por ter sido promovido a 
desembargador. Foi substituído por Cácio 
Corrêa Curvo.

Juiz efetivo
Cácio Corrêa Curvo tomou posse em 31 
de julho de 1958, na vaga deixada por José 
Barros do Valle.

Juiz efetivo

João Luís da Fonseca deixou o cargo aos 24 
de outubro de 1958 por ter sido promovido a 
desembargador. Substituiu-o João da Cunha 
Cavalcanti, na sessão de 26 de novembro do 
mesmo ano. Retornou ao TRE-MT assinando 
termo de compromisso no dia 26 de novem-
bro do mesmo ano.

continua...
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Desembargador Cesarino Delfino César

Nasceu em Cuiabá, aos 5 de outubro de 1914. Filho de 
Cesário Sesostris César e Carmem Cardoso César.

Fez o curso primário na Escola Modelo Barão de Melgaço e o 
secundário no Liceu Cuiabano, ambos em Cuiabá. Bacharelou-se 
pela Faculdade de Direito de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro. 

Exerceu os cargos de promotor de justiça, chefe de polícia inte-
rino e juiz de Direito.

Ingressou na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, aos 17 de no-
vembro de 1945, na categoria de juiz de Direito, permanecendo 
nessa condição até 1955. Regressou ao TRE-MT no ano de 1956, 
integrando o Pleno como juiz. Presidiu o Tribunal Regional Eleito-
ral na gestão 1958/1959, sendo eleito aos 19 de fevereiro de 1958. 
De 1959 a 1965 ocupou novamente uma vaga de juiz, categoria 
desembargador. Voltou a ser eleito presidente do TRE-MT, aos 6 
de outubro de 1965. Deixou o cargo no dia 1º de março de 1967. 
Aposentou-se a pedido. 

Na sessão de 14 de julho de 1972 foi anunciado seu falecimen-
to, ocasião em que foi consignado em ata voto de pesar. (Livro de 
registro de ata das sessões do TRE-MT, 14 jul. 1972, fl. 195v-196)

Dificuldades eleitorais 
em Mato Grosso 

Cesarino Delfino César, em telegrama enviado ao presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral, datado de 28 de agosto de 
1958, externou sua preocupação quanto ao material eleitoral 
que, até aquela data, não havia chegado a Cuiabá:

Tem ciência da remessa de treze volumes contendo material 
para o pleito de 3 de outubro nesta circunscrição, cuja carga 
foi enviada via ferroviária, peço vênia ponderar Vossência que 
dada morosidade citada via transporte e vasta extensão terri-
torial deste Estado, é possível que referido material não chegue 
a tempo de poder ser distribuído, ou nem atinja o lugar seu 
destino, caso chegue aqui com atraso, se medidas já tomadas 
por esta Presidência junto às Diretorias Central do Brasil, Pau-

Juiz efetivo
Renato de Arruda Pimenta assinou compro-
misso aos 10 de junho de 1959.

Juiz substituto

Hélio Ferreira de Vasconcelos assinou termo 
de compromisso em 5 de abril de 1958, 
assumindo durante as férias de José Barros do 
Valle, aos 27 de janeiro de 1959.

Juiz substituto

Flávio Varejão Congro foi convocado para 
substituir João de Lacerda Azevedo aos 
16 de abril de 1958, por motivo de férias. 
Aos 17 de dezembro de 1958 retornou ao 
TRE-MT em substituição de Mário Corrêa 
da Costa, porém, por ofício da presidência, 
datado de 3 de fevereiro de 1959, foi 
dispensado da função.

Juiz substituto
João Gonçalo de Morais foi nomeado 
aos 11 de julho de 1958. Prestou 
compromisso no dia seguinte.

Juiz substituto 
e efetivo

João da Cunha Cavalcanti foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 14 de novembro 
de 1958, no lugar de João Luís da Fonseca. 
Prestou compromisso aos 26 do mesmo mês 
e ano.

Juiz substituto
Oscarino Ramos foi nomeado pelo Governo 
Federal aos 12 de maio de 1959.

Juiz substituto

Francisco de Arruda Lobo Filho foi nomeado 
pelo Governo Federal aos 12 de maio de 1959, 
assinando termo de compromisso aos 20 do 
mesmo mês e ano.

Juiz substituto
Hilton Martiniano de Araújo deixou o cargo 
na sessão de 11 de junho de 1959.

Juiz substituto
Domingos Sávio Brandão Lima assinou com-
promisso aos 1º de outubro de 1959. 

Procurador 
Regional Eleitoral

Francisco de Arruda Lobo Neto

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto
Marcelo Ataíde

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Penn de Moraes Gomes assumiu a partir da 
sessão de 5 de novembro de 1958. 

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda
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lista e Noroeste do Brasil, não forem atendidas favoravelmen-
te. Dando conhecimento Vossência sobre essa ocorrência, da 
qual dei ciência Triregelei, em sessão de hoje, desejo ressalvar 
minha responsabilidade sobre qualquer atraso na distribuição 
e remessa do citado material às 24 Zonas Eleitorais desta Cir-
cunscrição. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 12, 28 ago. 1958, fl. 296)

Aquisição do primeiro veículo 
motorizado do TRE-MT

Logo após ter assumido a presidência do TRE-MT, o de-
sembargador Cesarino Delfino César já havia alertado o Pleno 
sobre a necessidade de aquisição de um veículo automotor, a 
fim de servir às atividades da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. 
Na sessão de 30 de dezembro de 1958, o mesmo expôs essa ne-
cessidade, recebendo unânime aprovação. Essa foi, certamente, 
a primeira aquisição de veículo pelo TRE-MT. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 30 dez. 
1958, fl. 45)

Violência nas Eleições de 1958
As eleições de 1958 foram marcadas pela violência, na me-

dida em que em diversas regiões do país as denúncias foram 
inúmeras e públicas. Em Mato Grosso não foi diferente. Em 
2 de julho de 1958, o TRE-MT recebeu comunicação do juiz 
eleitoral de Barra do Bugres, Rubens Gomes de Castro, di-
zendo: “[...] haver sido agredido brutalmente no recinto do 
Cartório Eleitoral pelo Delegado da UDN [...] devido não ter 
despachado requerimento de uma alistanda que não sabia es-
crever as palavras ‘Pública Forma’”. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, 2 jul. 1958, fl. 266v) Por esse 
motivo, solicitava as necessárias providências sobre o ocorrido. 
O Tribunal resolveu, de acordo com o parecer da Presidência, 
remeter o assunto à Corregedoria Regional, para as providên-
cias necessárias. 

Na sessão de 24 de julho de 1958, o presidente Cesarino 
Delfino César leu uma grave denúncia do Delegado do PSD so-
bre irregularidades ocorridas no Cartório Eleitoral da 8ª Zona. 
Resolveu o TRE-MT que o corregedor Flávio Varejão Congro 
deveria ir, já no dia seguinte, a Campo Grande a fim de apu-
rar as irregularidades denunciadas e normalizar ali os serviços 
eleitorais, e que a viagem se estendesse também a Miranda e 
Aquidauana. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 12, 24 jul. 1958, fl. 278-278v)

O escrivão eleitoral e vários cidadãos de Paranaíba solicita-
ram ao TRE-MT garantias:

[...] para regularizar o funcionamento dos serviços da Justi-
ça Eleitoral, devido às alterações políticas verificadas naquela 
Zona, bem como de se encontrar impossibilitada de assumir 
o exercício do cargo de Escrivã Eleitoral daquela Zona a Srta. 
Maria Aparecida Martins, devido arruaceiros pertencentes à 
UDN e PSD que se acham armados junto ao Cartório Eleito-
ral, fazendo ameaças, bem como outros fatos degradantes que 
se verificam naquela Zona Eleitoral solicitam, por isso, as ne-
cessárias providências sobre aquela dolorosa situação. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 
13 ago. 1958, fl. 287v)

Após a realização do pleito, o juiz eleitoral de Campo 
Grande, Dr. Guy de Mesquita, pronunciou em processo que as 
eleições correram tranquilas naquela Zona e que remetia duas 
urnas relativas às 7ª e 8ª seções do Distrito de Ponte Vermelha 
para serem apuradas no TRE-MT. O Pleno decidiu pela devo-
lução das urnas, determinando que a apuração ficasse a cargo 
da 2ª Junta Eleitoral daquela Comarca, sob a Presidência do 
juiz eleitoral, a quem caberia nomear outros dois membros. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
24 de dezembro de 1958, fl. 145) O pedido foi atendido em 
novembro de 1958, quando o TRE-MT deliberou a ida do cor-
regedor a Campo Grande a fim de apurar as irregularidades 
que existiam na Zona Eleitoral. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, 7 nov. 1958, fl. 88)

Em 4 de setembro de 1958, o juiz eleitoral de Guiratinga 
solicitou força federal. O pedido foi também encaminhado 
para o Tribunal Superior Eleitoral para decisão. (Livro de re-
gistro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 4 set. 1958, 
fl. 3v) Diversas outras localidades também solicitaram reforço 
policial, a exemplo de Barra do Garças, especialmente para os 
distritos de Araguaiana e Cocalinho. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 13, 19 set. 
1958, fl. 32)

Na sessão de 19 de setembro de 1958, o Tribunal Superior 
Eleitoral remeteu a seguinte resposta: 

O Sr. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral co-
munica que aquele Tribunal, em sua sessão do dia 23 do cor-
rente, apreciando processo 1.404, referente à indicação apre-
sentada pelo Sr. Ministro José Duarte, resolveu requisitar ao 
Exmo. Sr. Ministro da Guerra e supletivo dos mais Ministérios 
Militares, contingentes de Força Federal que deverão ficar à 
disposição deste Triregelei em pontos-chave, de modo que 
possam ser atendidas as requisições dos juízes eleitorais para 
garantia do pleito de 3 de outubro e sua apuração. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 13, 
26 set. 1958, fl. 47)
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Eleição direta: 3 de outubro de 1958

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Fernando Corrêa da Costa UDN 73.801

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1958, fl. 127

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Wilson Fadul PSD-PTB 18.403
Philadelfio Garcia PSD-PTB 12.335
Rachid Saldanha Derzi UDN 11.588
Fernando Luiz Alves Ribeiro UDN 10.579
Rachid J. Mamed PSD-PTB 9.584
Fernando Jorge Mendes Gonçalves PSD-PTB 9.262
Itrio Corrêa da Costa UDN 8.590

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1958, fl. 128

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Augusto Mário Vieira UDN 4.618
Edilson Britto Garcia UDN 3.893
Sebastião Nunes da Cunha PSD 3.582
Edil Pereira Ferraz PSD 3.357
Ranulfo Marques Leal PSD 3.221
João Franchi PSD 3.141
Fauze Scaff Gattas PSD 3.072
Mário A. Van Den Bosch PSD 3.049
Clóvis Hugueney PSD 3.011
Licínio Monteiro da Silva PSD 2.921
Edwardd Reis Costa UDN 2.767
Olivia Enciso UDN 2.712
Manoel José de Arruda UDN 2.622
Ladislau Cristino Côrtes UDN 2.620
Pedro Luis de Souza PTB 2.561
Wilson Dias de Pinho PSD 2.526
Salvador Poncisvalle Filho PSD 2.515
Erminio Leal Garcia UDN 2.481
Vicente Emílio Vuolo PSD 2.456
Hélio Corrêa da Costa UDN 2.376
Wilson Loureiro de Oliveira UDN 2.353
Alexandrino Marques UDN 2.348
Manoel de Oliveira Lima UDN 2.309
Ubaldo Monteiro da Silva UDN 2.301
Antonio Moraes dos Santos UDN 2.263
Edimir Moreira Rodrigues PSP 2.242

continua...

Candidato Sigla partidária Votos

Francisco de Barros Por Deus PTB 2.132
Alarico Reis D’Ávila PTB 2.076
Lourival Fontes PTB 1.851
Waldir dos Santos Pereira PSP 1.464

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1958, fl. 128

Diplomação dos Eleitos em 
3 de outubro de 1958 

A diplomação dos candidatos eleitos em 3 de outubro de 
1958 se verificou na sessão plenária de 5 de dezembro, contan-
do com a presença dos desembargadores e juízes do TRE-MT, 
assim como do procurador regional, representante do gover-
nador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, prefei-
to municipal de Cuiabá, outras autoridades civis e militares e 
grande assistência. Fez inicialmente uso da palavra o presiden-
te do TRE-MT, Cesarino Delfino César que

[...] ressaltou, em ligeiras palavras, a eficiente cooperação dos 
seus pares, como também da Secretaria e, bem assim, de estar 
o Tribunal plenamente consciente de haver cumprido o seu 
dever, fazendo prevalecer a vontade popular livremente mani-
festada nas urnas. (Livro de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 13, 5 dez. 1958, fl. 134v)

Palavras de despedida 
do desembargador 
Cesarino Delfino César

Usando da palavra, o Desembargador Cesarino Delfino 
César disse que se sentia sensibilizado ao despedir-se dos seus 
colegas pelas altas considerações que lhe foram sempre dispen-
sadas durante os quatro anos de efetivo exercício neste Tribu-
nal, até o momento presente em que deixava esta Casa, na cer-
teza de que levaria consigo gravado no coração, alegria, em vez 
de tristeza, porque sabia perfeitamente que deixava em cada 
colega, um amigo sincero. Terminou finalmente a sua oração, 
formulando sinceros votos para que os trabalhos da Casa se 
processem sempre com a mesma eficiência e no mesmo am-
biente de cordialidade até aqui verificados. Não permitindo, de 
modo algum, a entrada neste ambiente de Justiça Eleitoral, das 
paixões e divergências políticas que se agitam lá fora. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 13, 19 
fev. 1960, fl. 329)
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Pleno 1960-1961

Eleição: 24 de fevereiro de 1960

Presidente 

José Barros do Valle foi eleito e empossado 
aos 24 de fevereiro de 1960, afastando-se da 
Justiça Eleitoral, a pedido, aos 15 de novem-
bro de 1960, tendo sido substituído por Hélio 
Ferreira de Vasconcelos. Reassumiu o cargo 
aos 10 de abril de 1961, afastando-se a partir 
de 16 de dezembro de 1961.

Vice-presidente

Hélio Ferreira de Vasconcelos retornou ao 
TRE-MT na sessão de 24 de fevereiro de 1960, 
ocasião em que foi eleito e empossado como 
vice-presidente. Assumiu a presidência em 16 
de dezembro do mesmo ano.

Corregedor

Mário Corrêa da Costa, foi eleito e empossado 
na sessão de 24 de fevereiro de 1960. Afastou-
-se definitivamente por telegrama lido na 
sessão plenária de 15 de março de 1961. 

Juiz efetivo
João da Cunha Cavalcanti foi reconduzido na 
sessão de 17 de novembro de 1960 para mais 
um biênio.

Juiz efetivo

Cácio Corrêa Curvo foi reconduzido ao TRE-
-MT por indicação do Tribunal de Justiça, aos 
16 de setembro de 1960. Renunciou em 17 
de maio de 1961, sendo substituído aos 30 de 
maio do mesmo ano, por Benedito Napoleão 
Demarco de Vasconcelos.

Juiz efetivo
Flávio Varejão Congro foi eleito, aos 13 de 
abril de 1961, na vaga de Mário Corrêa da 
Costa.

Juiz efetivo
Benedito Napoleão Demarco de Vasconcelos 
foi nomeado aos 30 de maio de 1961, assu-
mindo o cargo na sessão de 7 de junho.

Juiz efetivo
Benjamin Duarte Monteiro foi novamente 
reconduzido na sessão de 4 de junho de 1961. 

Juiz efetivo
José Vidal foi nomeado aos 14 de junho de 
1961 e novamente aos 11 de julho de 1961.

Juiz efetivo
Renato de Arruda Pimenta deixou o cargo aos 
7 de agosto de 1961, tendo sido substituído 
por Francisco de Arruda Lobo Filho.

Juiz efetivo
Francisco de Arruda Lobo Filho assumiu o 
cargo na sessão de 9 de agosto de 1961, na 
vaga deixada por Renato de Arruda Pimenta.

Juiz substituto

Cesarino Delfino César foi reconduzido ao 
TRE-MT, aos 14 de julho de 1960, assinando 
termo de compromisso aos 25 de julho do 
mesmo ano.

Juiz substituto
João Luís da Fonseca foi indicado pelo Tribu-
nal de Justiça aos 17 de novembro de 1960. 

Juiz substituto
Francisco de Arruda Lobo Filho foi convoca-
do aos 13 de março de 1961, em substituição 
a Renato de Arruda Pimenta.

Juiz substituto
Atahide Monteiro da Silva assumiu no dia 19 
de julho de 1961.

continua...

Juiz substituto
Galileu de Lara Pinto, indicado pelo Tribunal 
de Justiça, em 22 de junho de 1961, assinou 
compromisso no dia 30 do mesmo mês e ano.

Juiz substituto
Emanuel Pinheiro da Silva Primo assinou 
compromisso aos 11 de agosto de 1961.

Juiz substituto
Domingos Sávio Brandão Lima deixou o 
cargo aos 23 de outubro de 1961.

Juiz substituto
João Antônio Neto assinou termo de compro-
misso aos 14 de novembro de 1961.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Penn de Moraes Gomes deixou o cargo na 
sessão de 21 de dezembro de 1960, sendo 
substituído por Francisco de Arruda Lobo 
Neto.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

Francisco de Arruda Lobo Neto assumiu o 
cargo na sessão de 23 de dezembro de 1960. 
Foi substituído, em 24 de fevereiro de 1961, 
por Arídio Fonseca.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

Arídio Fonseca assumiu efetivamente o cargo 
na sessão de 24 de fevereiro de 1961. Sua 
convocação foi feita pela presidência do TRE-
-MT, visto ser ele o 1º Promotor de Justiça da 
Capital, aos 23 de fevereiro de 1961.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Desembargador José Barros do Valle

Desembargador do Tribunal de Justiça, exerceu a vice-presi-
dência da mesma instituição em dezembro de 1958. Corregedor 
de Justiça entre 1960 e 1962 e presidente do mesmo Tribunal no 
biênio 1963-1965.  

Integrou a Corte Eleitoral como juiz substituto e efetivo. Na 
gestão 1960/1961, foi eleito, aos 24 de fevereiro de 1960, para presi-
dente, enquanto que de 1962 a 1963 respondeu pela vice-presidên-
cia e novamente como presidente no biênio 1963-1964, porém não 
chegou a ocupar o cargo.

José Barros do Valle faleceu em outubro de 1963.
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Eleição de 3 de outubro de 
1960 correu risco de não 
acontecer em Mato Grosso

Durante várias sessões realizadas pelo TRE-MT, no segun-
do semestre de 1960, foram discutidas as precárias condições 
do Tribunal para a realização das eleições de 3 de outubro da-
quele ano, especialmente quanto às verbas a serem repassadas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aventou-se até a ida do pre-
sidente José Barros do Valle à Brasília, a fim de, pessoalmente, 
fazer as devidas reivindicações. A situação se tornou crítica na 
sessão de 10 de agosto, quando:

[...] o Presidente trouxe ao conhecimento do Tribunal a situ-
ação difícil em que se encontrava este Regional no sentido de 
realizar as eleições de 3 de outubro vindouro, em vista da falta 
de muitas verbas para aquele fim. Entretanto, esta Presidência 
já tem solicitado diversas vezes sem que o Tribunal Superior se 
dignasse responder até o momento. É esta a situação em que se 
encontra o Tribunal Regional Eleitoral Mato-Grossense. Daí a 
razão pela qual trouxe ao conhecimento dos Srs. Juízes, a fim 
de salvaguardar a sua responsabilidade, bem como comunicar 
ao Tribunal Superior esta situação, cientificando-lhe de que, 
se houver qualquer fracasso na realização das eleições de 3 de 
outubro, nenhuma responsabilidade recairá sobre o Regional. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 13, 10 ago. 1960, fl. 488-488v)

A verba somente chegou ao TRE-MT no início do mês de 
setembro.

Eleição direta: 3 de outubro de 1960

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Jânio da Silva Quadros UDN 77.531

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 14 nov. 1960, fl. 6

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Fernando Corrêa da Costa UDN 66.206

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 14 nov. 1960, fl. 6

Diplomação dos Eleitos em 
3 de outubro de 1960

A diplomação dos eleitos se deu na sessão extraordinária 
do TRE-MT, de 6 de dezembro de 1960, nela comparecendo as 
seguintes autoridades: o major representante do governador 
do Estado, o prefeito de Cuiabá, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção de Mato Grosso, o comandante 
do 16º BC e o arcebispo metropolitano de Cuiabá. O presi-
dente do TRE-MT, José Barros do Valle, disse que o Tribunal 
estava:

[...] consciente de haver cumprido o seu dever, fazendo pre-
valecer a vontade do povo livremente manifestada nas urnas. 
Declarou ainda que tudo foi feito para que as eleições se reali-
zassem num clima de ordem e de liberdade e que tanto a Pre-
sidência como os seus Colegas do Tribunal tinham cumprido 
a sua missão com independência, altivez e critério. Teve uma 
palavra de agradecimento para com todos aqueles que colabo-
raram com a Justiça Eleitoral, principalmente as autoridades 
públicas, mostrando o valioso auxílio do Exército na garantia 
das eleições. Congratulou-se ainda com os seus Colegas do 
Tribunal e demais magistrados eleitorais, como também com 
os servidores e auxiliares da Justiça, que não pouparam esfor-
ços no desempenho de suas árduas tarefas, elevando o renome 
da Justiça Eleitoral. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 13, 6 dez. 1960, fl. 25v-26)
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Voto de pesar pelo falecimento 
do desembargador José 
Barnabé de Mesquita

Na sessão de 22 de junho de 1961, foi anunciado, pelo pre-
sidente José Barros do Valle, o falecimento, no dia 21, às 17h00, 
do desembargador José Barnabé de Mesquita. Na ocasião, o 
presidente ponderou que:

[...] José Barnabé de Mesquita o qual, como Magistrado que 
exerceu o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça, como 
também o de Membro efetivo do Triregelei, desde 9 de abril 
de 1955 até o término do seu mandato, dia 9 de abril de 1957, 
e como esse ilustre colega, tão conhecido por todos nós pelas 
suas nobres qualidades, soube pautar em todas as suas ativida-
des com a máxima lisura e honestidade, emprestando em todas 
elas o brilho do seu talento intelectual, ainda pelo muito que 
ele fez e operou como Jurista, sempre cioso das suas respon-
sabilidades, fazendo da sua profissão um sacerdócio, solicitava 
do Tribunal que fosse consignado em ata, como homenagem 
póstuma, voto de profundo pesar pelo infausto acontecimento 
e apresentar à família do extinto sentidas condolências. Deter-
minou ainda que fosse suspenso, naquela hora em diante, o 
expediente da Secretaria deste Tribunal, bem como irem, em 
conjunto, todos os Juízes e a Procuradoria, à Casa do extinto. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 14, de 22 jun. 1961, fl. 89-89v)

Pleno 1962

Eleição: 23 de fevereiro de 1962

Presidente 

Hélio Ferreira de Vasconcelos foi eleito e 
tomou posso na sessão de 24 de fevereiro 
de 1962. Foi reconduzido, aos 5 de abril 
do mesmo ano, no cargo de juiz efetivo. 
Deixou o TRE-MT em 19 de novembro 
de 1962, sendo substituído por José 
Barros do Valle.

Vice-presidente e 
Corregedor

José Barros do Valle foi eleito e tomou 
posse na sessão de 24 de fevereiro de 1962. 
Assumiu a presidência, em substituição, 
aos 19 de novembro de 1962, ocasião em 
que findou seu biênio. Foi substituído 
por Galileu de Lara Pinto. Retornou ao 
TRE-MT, como juiz substituto, aos 6 de 
dezembro do mesmo ano.

continua...

Juiz efetivo Flávio Varejão Congro

Juiz efetivo
Benedito Napoleão Demarco de 
Vasconcelos

Juiz efetivo José Vidal

Juiz efetivo
João da Cunha Cavalcanti foi substituído, 
aos 11 de julho de 1961, por João Gonçalo 
de Morais.

Juiz efetivo

Galileu de Lara Pinto assumiu na sessão 
de 30 de novembro de 1962, na vaga 
deixada pelo desembargador José Barros 
do Valle.

Juiz substituto Cesarino Delfino César

Juiz substituto
João Gonçalo de Morais foi convocado, 
aos 17 de maio de 1961, para substituir 
Cácio Corrêa Curvo.

Juiz substituto

João Luís da Fonseca foi indicado aos 16 
de dezembro de 1961, em substituição a 
José Barros do Valle. Deixou o TRE-MT 
aos 26 de novembro de 1962. 

Juiz substituto

Atahide Monteiro da Silva retornou ao 
TRE-MT na sessão de 16 de abril de 
1962, por convocação da presidência, em 
substituição a Francisco de Arruda Lobo 
Filho.

Juiz substituto
Gervásio Leite foi nomeado pela 
presidência da República, tomando posse 
aos 23 de novembro de 1962.

Juiz substituto
Cássio Corrêa Curvo retornou ao TRE-
MT aos 12 de setembro de 1962.

Procurador 
Regional Eleitoral

Arídio Fonseca

Procurador 
Regional Eleitoral

Francisco de Arruda Lobo Filho foi 
substituído temporariamente por 
Atahide Monteiro da Silva, aos 16 de 
abril de 1962.  

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Milton Figueiredo Ferreira Mendes 
assumiu o cargo na sessão de 23 de 
novembro de 1962.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Concurso Público de 1963
Na sessão de 27 de abril de 1962, foram escolhidos, por 

sorteio, os seguintes membros da Comissão para avaliação do 
concurso para os cargos da Secretaria do TRE-MT:

 m Desembargador José Barros do Valle
 m Dr. José Vidal
 m Dr. João da Cunha Cavalcanti
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Adeus à goma arábica: cédula 
dobrada e não mais colada

Na sessão de 4 de julho de 1962, foi lido um comunicado 
do Superior Tribunal Eleitoral instituindo a cédula única para 
as eleições majoritárias, as quais “[...] não deverão ser fechadas 
com cola pelo eleitor, mas simplesmente dobradas no fecho e 
colocadas na urna. Assim, não deverá ser adquirida goma ará-
bica para esse fim entre o material de expediente necessário 
para as eleições de 7 de outubro do corrente ano.” (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 14, 
4 jul. 1962, fl. 204v)

Consulta do TSE ao TRE-MT sobre 
possibilidade de uso da cédula 
única nas eleições de 1962 

Na sessão de 30 de julho de 1962, o Superior Tribunal Elei-
toral solicitou urgência de informações, por telegrama: 

[...] sobre se neste Estado será possível utilização modelo Cé-
dula Única constante projeto reforma eleitoral, isto é, com 
impressão todos nomes candidatos eleições proporcionais e 
cores diferentes para cada Partido. Informação deverá esclare-
cer dimensões aproximadas das cédulas para cada tipo eleição, 
tendo em vista impressão n. máximo Candidatos três partidos 
em uma única folha de um só lado, bem como se tal cédula 
dobrada pode ser colocada nas urnas utilizadas por esse Trire-
gelei. Com relação urnas, qual capacidade para receber cédulas 
majoritárias e proporcionais do novo modelo nas eleições de-
signadas para sete de outubro. Solicita ainda informação n. de-
putados estaduais, caso tenha havido alteração posterior 1958. 
Esclarecer ainda que mesmo após promulgação Lei nenhuma 
alteração deverá ser feita em relação n. eleitores, secções en-
quanto Trisupelei não baixar instruções sobre assunto. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 14, 
30 jul. 1962, fl. 218)

Mediante tal solicitação, o TRE-MT assim se pronunciou:

1º) Que é possível utilização modelo cédula única relativo 
projeto reforma eleitoral, dependendo, entretanto, de verba, 
ou que seja preferentemente confeccionado onde o Trisupelei 
determinar, tendo em vista escassez de recursos locais. 2º) Que 
dimensões cédulas são seguintes: Para Deputado Estadual, 
44 x 33 centímetros; Deputado Federal, 22 x 33; Senador e Su-
plente, 22 x 12; Prefeito e Vice-Prefeito, 22 x 12; Juiz de Paz e 
suplente, 22 x 12; para Vereador, 22 x 33 centímetros. 3º) Que 
cédula única dobrada pode ser colocada na urna. 4º) Que ca-
pacidade da urna para receber cédulas majoritárias e propor-
cionais é de 150 eleitores. 5º) Que número de Deputados Fe-
derais é de 8; Senadores 2; Deputados Estaduais 30; Vereadores 
na Capital 13; Partidos concorrentes 5. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 14, 30 jul. 1962, 
fl. 218-218v)

Dificuldades regionais para 
atender às reivindicações: 
carência de verba

Na sessão de 29 de agosto de 1962, a presidência expôs as 
dificuldades encontradas pelo Regional de Mato Grosso com 
relação à confecção de cédulas únicas:

[...] a dificuldade em que se encontrava para adquirir mate-
rial eleitoral e determinar à Secretaria a confecção de cédulas 
únicas, despesas de vulto para as quais já contava com CR$ 
1.900.000,00 à sua disposição no Banco do Brasil. Tendo de-
terminado a coleta de preços em vários pontos do Estado, 
verificou-se divergência nos preços oferecidos, o que recla-
ma maior exame a fim de se encontrar a melhor solução. Em 
consequência, solicitando a colaboração do Tribunal, o De-
sembargador Presidente organizou uma Comissão de Com-
pras, designando para comporem a dita Comissão os Exmos. 
Desembargador João da Cunha Cavalcanti, Benedito Napo-
leão Demarco de Vasconcelos e José Vidal. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 14, 29 ago. 
1962, fl. 233-233v)
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Eleição direta: 7 de outubro de 1962

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos 
Filinto Müller ADST 86.098
Vicente Bezerra Neto ADST 69.396

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1962, fl. 292

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos 
João Ponce de Arruda ADST 22.551
Wilson Fadul ADST 22.070
Wilson Barbosa Martins UDN 21.969
Rachid Saldanha Derzi UDN 17.969
Itrio Corrêa da Costa UDN 16.220
Philadelphio Garcia ADST 15.482
Rachid J. Mamed ADST 10.744
Edison Britto Garcia UDN 7.713

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1962, fl. 292

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos 
Vivaldi de Oliveira PTB 4.592
Wilson Loureiro de Oliveira UDN 4.514
Alexandrino Marques UDN 4.383
Manoel José de Arruda UDN 4.370
Manoel de Oliveira Lima UDN 4.307
Milton Teixeira de Figueiredo UDN 3.831
Antonio Alves Duarte UDN 3.609
Augusto Mário Vieira UDN 3.489
Emanuel Pinheiro da Silva Primo PSD 3.418
Valdivino Rodrigues Guimarães PSD 3.383
Luis Gonzaga Del Nero PSD 3.245
Valdon Varjão PTB 3.185
Ermínio Leal Garcia UDN 3.156
Edyl Pereira Ferraz PSD 3.117
Francisco Leal de Queiróz PSD 3.030
Antônio Alves Corrêa Filho UDN 2.864
Rômulo do Amaral PSP 2.854
Luthero Lopes PSD 2.839
Licínio Monteiro da Silva PSD 2.836
Nelson Ramos de Almeida UDN 2.813
Renê Barbour PTB 2.796
Walderson Moraes Coelho PTB 2.729
Ubaldo Barém UDN 2.699
Edwardd Reis Costa UDN 2.654
Oscar Soares UDN 2.612
Weimar Gonçalves Torres PSD 2.559
Carlos Souza Medeiros PTB 2.324

continua...

Candidato Sigla partidária Votos 
Francisco Barros Por Deus PTB 2.211
Agapito Boeira PTB 2.120
Ranulfo Marques Leal PSD 2.087

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 dez. 1962, fl. 292

Diplomação dos Eleitos em 1962
Os eleitos foram diplomados na sessão extraordinária de 8 

de dezembro de 1962, que contou com extensa plateia, com-
posta das autoridades estaduais, além dos membros do TRE-
-MT. Inicialmente fez uso da palavra o Dr. Benjamin Duarte 
Monteiro, representando o Senador Filinto Müller, que:

[...] justificou a ausência do mesmo Senador naquela solenida-
de, lendo a carta enviada por aquela autoridade, na qual ‘apelava 
a todos os mato-grossenses para que, terminada a luta política 
encerrada com o ato da diplomação, todos cerrassem fileiras em 
torno da grandeza e do progresso de Mato Grosso e do Brasil, 
pelo bem-estar dos nossos conterrâneos e do povo brasileiro’.
Em seguida, o Dr. Vicente Bezerra Neto expressou seu conten-
tamento e orgulho em receber das honradas mãos do Chefe 
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, o diploma de Senador. 
Rendeu também suas homenagens à Justiça Eleitoral do nosso 
Estado, que deu neste pleito prova sem discussão de haver se 
mostrado à altura de seus desígnios, acrescentando que se não 
fora o empenho do respeito à lei e de assegurar os direitos dos 
cidadãos, eleitores e candidatos que moveram os dignos Juízes 
Eleitorais de Mato Grosso e seus funcionários, aquele candi-
dato, débil de recursos materiais para atender a sua campanha, 
não estaria agora vitorioso e diplomado. Terminou acrescen-
tando que aos dignos Juízes que incansavelmente de dedica-
ram ao cumprimento do dever, desassistidos de recursos e 
aparelhagem material e nem sempre devidamente premiados, 
que lhes fique esta glória de ver o seu mérito reconhecido por 
todos os eleitos, mandatários diplomados, sem dúvida falando 
em nome do povo. 
Finalmente falou o Delegado do PSD junto ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral, Dr. Gastão de Mattos Müller que, em seu nome e 
do seu Partido, congratulou-se com a Justiça Eleitoral que bem 
soube desincumbir a sua missão com independência e altivez, 
não desmerecendo um só momento a confiança dos partidos 
políticos, proporcionando, dessa forma, a grande vitória da 
democracia nas urnas de 7 de outubro passado. Congratulou-
-se também com os funcionários da Secretaria do Tribunal, 
que, com dedicação e esforço concorreram para o êxito da-
quela solenidade. Terminou dizendo do pesar que sentia com 
a ausência do Desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos, 
que tudo fez para elevar bem alto o renome da Justiça Eleitoral 
em Mato Grosso. (Livro de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 14, 8 dez. 1962, fl. 295-295v)
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Pleno 1962-1963

Eleição: novembro de 1962

Presidente 

José Barros do Valle foi eleito e não assumiu 
o cargo inicialmente, por término do seu 
mandato, em novembro de 1962. Foi subs-
tituído por Flávio Varejão Congro até essa 
data, retornando ao cargo.

Vice-presidente 
e Corregedor

Flávio Varejão Congro tomou posse na 
sessão de 3 de dezembro de 1962, assumindo 
a presidência, por vacância. Deixou o mesmo 
cargo pela recondução do desembargador 
José Barros do Valle.

Juiz efetivo Francisco de Arruda Lobo Filho

Juiz efetivo
Galileu de Lara Pinto foi nomeado pelo Tri-
bunal de Justiça aos 22 de novembro de 1962.

Juiz efetivo

William Drosghic foi nomeado pelo Tribunal 
de Justiça aos 22 de novembro de 1962. Dei-
xou o TRE-MT, por promoção a desembar-
gador, na sessão de 6 de novembro de 1963. 
Retornou ao TRE-MT, na categoria de juiz 
substituto, aos 20 de novembro de 1963.

Juiz efetivo
João da Cunha Cavalcanti deixou o cargo 
aos 26 de novembro de 1962, por término do 
mandato.

Juiz efetivo
Benedito Napoleão Demarco de Vasconcelos 
foi reconduzido por mais um biênio, aos 30 
de maio de 1963.

Juiz efetivo
Cesarino Delfino César foi reconduzido por 
mais um biênio na sessão de 17 de julho de 
1963.

Juiz efetivo
José Vidal teve seu biênio findo aos 19 de 
julho de 1963.

Juiz efetivo
Cácio Corrêa Curvo retornou ao TRE-MT na 
sessão de 20 de novembro de 1963.

Juiz substituto Gervásio Leite

Juiz substituto

Atahide Monteiro da Silva teve seu biênio 
extinto aos 19 de julho de 1963. Retornou 
ao TRE-MT no mesmo ano para mais um 
biênio.

Juiz substituto
João Luís da Fonseca assinou termo de posse 
aos 23 de agosto de 1963.

Procurador 
Regional Eleitoral

Arídio da Fonseca

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Milton Figueiredo Ferreira Mendes se 
afastou do cargo aos 1º de fevereiro de 1963, 
sendo substituído por Mário Figueiredo 
Ferreira Mendes.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto e 
efetivo

Mário Figueiredo Ferreira Mendes assumiu 
como titular na sessão de 4 de fevereiro de 
1963.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Voto de pesar pelo falecimento 
dos desembargadores 
Amarílio Novis e Pedro de 
Alcântara Batista de Oliveira

Na sessão de 17 de abril de 1963, foi noticiado o falecimen-
to do desembargador Amarílio Novis, ocorrido no dia 10 de 
abril do mesmo ano, no Estado da Guanabara, assim como de 
Pedro de Alcântara Batista de Oliveira. O presidente em exercí-
cio Flávio Varejão Congro assim se pronunciou:

É de se notar que esse ilustre colega foi um grande literato, 
poeta, sobretudo notável humorista. O Desembargador Ama-
rílio Novis exerceu em nosso Estado, com bastante dignidade, 
diversos cargos de destaque, especialmente o de Presidente do 
Tribunal de Justiça por diversas vezes, bem como o de Presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral, antes da ditadura verifi-
cada em 1937. Tendo ele em todos esses cargos pautado com 
muita competência, lisura e critério, emprestando em todas 
as causas da Magistratura o brilho de seu talento intelectu-
al. É-nos também do nosso conhecimento o falecimento do 
nosso companheiro, Desembargador Pedro de Alcântara Ba-
tista de Oliveira, ocorrido no Estado da Bahia, o qual foi um 
denodado trabalhador pela causa da justiça, tendo o mesmo 
exercido, neste Estado, diversos cargos na Magistratura, como 
os de Juiz de Direito de diversas comarcas, e finalmente o de 
Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como 
haver exercido também o de membro deste Tribunal Regio-
nal Eleitoral, onde prestou relevantes serviços, com critério e 
eficiência, dando assim provas da sua inteligência e cultura. 
Por esses justos motivos, sagrando a memória desses ilustres 
colegas, propunha que fosse consignado em ata um voto de 
profundo pesar pelo infausto acontecimento e apresentar às 
famílias dos extintos sentidas condolências. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 15, 17 abr. 
1963, fl. 29-29v)

Manifestações de pesar pelo 
falecimento do desembargador 
José Barros do Valle

Na sessão de 18 de outubro de 1963, o presidente em exercí-
cio, Flávio Varejão Congro, anunciou o falecimento prematuro 
do desembargador José Barros do Valle, assim se expressando:
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[...] disse que a presente sessão se revestia de uma grande 
tristeza para ele, não só pelo falecimento do seu progenitor 
como também pela morte do saudoso colega Desembargador 
José Barros do Valle, enlutando assim o Tribunal de Justiça, 
do qual era o seu digno Presidente, bem como ao nosso Tri-
bunal Eleitoral, donde fora Presidente por mais de uma vez, e 
no momento vinha ainda prestando relevantes serviços como 
membro efetivo, quando se deu o seu desenlace prematuro. 
Como sabemos, o ilustre Colega foi amigo leal dos seus com-
panheiros, foi um bom pai de família e, sobretudo, um bom 
jurista, cumpridor do seu dever. Conquistou ele, com os seus 
modos afáveis e alegres, simpatia e amizade de todos que o 
conheceram. [...] exerceu diversos cargos neste Estado, desta-
cando-se o de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, como 
também o de Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. Em 
todos esses cargos demonstrou a sua capacidade intelectual, 
pautando com a máxima lisura e justiça. Foi sempre cioso das 
suas responsabilidades de magistrado, fazendo mesmo des-
sa espinhosa profissão um verdadeiro sacerdócio. Por esses 
motivos todos, sagrando a memória desse ilustre magistrado, 
propunha que fosse consignado em ata um voto de profundo 
pesar pelo infausto acontecimento, e que se apresentasse à fa-
mília do extinto sentidas condolências. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 15, 18 out. 1963, 
fl. 73v-74)

Concurso Público de 1963
Um dos eventos importantes dessa gestão foi a realização 

de concurso público para cargos administrativos do Tribu-
nal Regional Eleitoral, em 1963, que visou ao preenchimen-
to efetivo dos cargos adstritos à Secretaria, Oficial e Auxiliar 
Judiciário. Os concorrentes para o primeiro seriam avaliados 
em Português, Matemática, Geografia, História, Noções de Di-
reito Administrativo e Processual e Datilografia; para o cargo 
de Oficial e Auxiliar, seriam exigidos conteúdos de Português, 
Matemática, Geografia, História e Datilografia.

Puderam se inscrever ao concurso brasileiros maiores de 
18 anos e menores de trinta e oito, de idoneidade moral de-
vidamente comprovada, devendo apresentar no momento da 
inscrição: comprovação de idade, folha corrida extraída do 
seu domicílio referente ao período de dois anos anteriores ao 
concurso, prova de quitação com o serviço militar, atestado de 
boa conduta moral e civil passado por autoridades judiciárias e 
policial, do distrito da residência do candidato, título de eleitor 
e prova de quitação com o serviço eleitoral.

Pleno 1964-1965

Eleição: 21 de fevereiro de 1964

Presidente 

Flávio Varejão Congro foi eleito e tomou 
posse no dia 21 de fevereiro de 1964. Foi 
substituído por João Luís da Fonseca e 
também pelo vice-presidente Galileu de Lara 
Pinto, reassumindo o cargo aos 26 de agosto 
de 1964. Afastou-se definitivamente do TRE-
-MT por término de biênio, na sessão de 4 de 
outubro de 1965.

Vice-presidente 
e Corregedor

Galileu de Lara Pinto foi eleito aos 21 de 
fevereiro de 1964. Assumiu por diversas vezes 
a presidência. Retornou ao TRE-MT aos 18 de 
fevereiro de 1965.

Juiz efetivo
Benedito Napoleão Demarco de Vasconcelos 
faleceu em fevereiro de 1964.

Juiz efetivo
Cácio Corrêa Curvo foi substituído, aos 27 de 
novembro de 1964 e também em 1965, por 
Arídio Fonseca.

Juiz efetivo

Cesarino Delfino César retornou ao TRE-MT, 
na sessão de 24 de abril de 1964, tomando 
posse no dia 28 do mesmo mês e ano. Deixou 
o cargo aos 27 de novembro de 1964, sendo 
substituído por Gervásio Leite.

Juiz efetivo e 
substituto

Gervásio Leite teve seu biênio expirado no dia 
5 de agosto de 1964. Retornou ao TRE-MT na 
categoria de substituto, aos 27 de novembro 
de 1964. 

Juiz efetivo

Domingos Sávio Brandão Lima assumiu na 
sessão de 7 de abril de 1964, tendo sido subs-
tituído aos 7 de janeiro de 1965, por Arídio 
Fonseca.

Juiz efetivo
José Vidal foi nomeado pela presidência da 
República, aos 28 de julho de 1964, na vaga 
deixada por Gervásio Leite.

Juiz efetivo

Salvador Pompeu de Barros Filho ingressou 
no TRE-MT nomeado pela presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, aos 12 de agosto 
de 1965, tomando posse na sessão de 9 de 
setembro do mesmo ano.

Juiz substituto

Milton Armando Pompeu de Barros foi no-
meado pela presidência da República, aos 19 
de janeiro de 1965, tomando posse aos 28 do 
mesmo mês e ano.

Juiz substituto
Arídio Fonseca foi indicado pelo Tribunal de 
Justiça, aos 25 de novembro de 1964, prestan-
do compromisso dois dias depois. 

Juiz substituto
Atahide Monteiro da Silva deixou o TRE-MT 
no dia 23 de agosto de 1965.

Procurador 
Regional Eleitoral

Mário Figueiredo Ferreira Mendes se afastou 
do cargo na sessão de 28 de fevereiro de 1964, 
reassumindo na sessão de 27 de maio de 
1964. 

continua...
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Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Francisco Pinto de Oliveira atuou entre 5 de 
março a 22 de maio de 1964, em substituição 
a Mário Figueiredo Ferreira Mendes.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Benedito Pereira do Nascimento assumiu em 
substituição, aos 18 de junho de 1965. Deixou 
o TRE-MT na sessão de 13 de agosto do 
mesmo ano.

Diretor Geral Manoel Juvenílio de Arruda

Voto de pesar pelo falecimento 
do Dr. Benedito Napoleão 
Demarco de Vasconcelos

O presidente Flávio Varejão Congro comunicou ao Pleno 
o falecimento do Dr. Benedito Napoleão Demarco de Vascon-
celos, fazendo uma retrospectiva de sua participação na Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso:

[...] Como membro efetivo deste Triregelei, vinha prestando 
relevantes serviços ao nosso Tribunal, conforme se verificou 
nas eleições de 1962, demonstrando, assim, não só a sua ca-
pacidade intelectual, como também grandes conhecimentos 
dos assuntos eleitorais. Dr. Napoleão soube conquistar com os 
seus modos afáveis e alegres, a simpatia e amizade de todos os 
seus Colegas; por esses motivos propunha que fosse consigna-
da em ata essa homenagem póstuma à memória desse saudoso 
companheiro, e que se apresentasse à família do extinto senti-
das condolências, bem como ao Tribunal de Justiça. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 15, 
27 fev. 1964, fl. 103)

Legislação Eleitoral esparsa: fator 
de dificuldade de julgamento

Na sessão de 6 de maio de 1964, o TRE-MT tomou conhe-
cimento de um comunicado-convite do Tribunal Superior 
Eleitoral, no qual o ministro convocava os membros do TRE-
-MT para auxiliar na unificação da legislação esparsa existente, 
visando organizar um repertório capaz de auxiliar as decisões. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 15, 6 maio 1964, fl. 123)

Pleno decide pelo adiamento 
da Eleição Municipal de 1964

Por propositura da Comissão Especial das Eleições Munici-
pais de 1964, o Dr. Domingos Sávio Brandão Lima, relator da 
Comissão, defendeu a transferência das eleições que estavam 
marcadas para 31 de maio, alegando em seu parecer: 

[...] sustentou o relator a inconstitucionalidade da Lei Estadu-
al n. 2.127, de 28 de dezembro de 1963, que fixara data para 
realização daquelas eleições, além de referir-se à inexistência 
de verbas, à falta de garantias eleitorais e da própria vitalicie-
dade, sustentáculos de toda a independência em que se esteia 
o Poder Judiciário. Em conclusão, opinou pelo adiamento sine 
die daquelas eleições, até que fossem restabelecidas as condi-
ções imprescindíveis à sua realização. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 15, 6 maio 1964, 
fl. 123v) 

Na sessão de 23 de outubro de 1964, após longa discussão, 
fixou-se o dia 4 de abril de 1965 para a realização do pleito. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 15, 4 abr. 1965, fl. 156-156v)

Tribunal Superior Eleitoral 
reúne presidentes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais

Na sessão de 30 de julho de 1964, foi lido no Pleno telegra-
ma do TSE comunicando a realização, entre 2 a 7 de agosto, 
na capital federal, do Encontro dos Presidentes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais. O Pleno escolheu o Dr. Domingos Sávio 
Brandão Lima para representar o TRE-MT naquele congresso. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
30 de julho de 1964, fl. 138) No entanto, quem participou do 
evento foi o desembargador Cesarino Delfino César que co-
municou ao Pleno o resultado frutífero dessa reunião. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 15, 
11 ago. 1964, fl. 140v)
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Voto de pesar pelo falecimento 
do desembargador Alírio 
Cesário de Figueiredo

Na sessão de 27 de janeiro de 1965, o desembargador Fran-
cisco de Arruda Lobo Filho anunciou ao Pleno o falecimento, 
em Cuiabá, do desembargador Alírio Cesário de Figueiredo, 

[...] o qual exerceu diversos cargos na Magistratura, com crité-
rio e Justiça, demonstrando a sua capacidade intelectual, como 
também conhecimento profundo da matéria jurídica; por es-
ses motivos, todos, sagrando a memória desse ilustre Magis-
trado, propunham que fosse consignado em ata um voto de 
profundo pesar pelo infausto acontecimento e que se apresen-
tasse à família do extinto sentidas condolências, bem como ao 
Egrégio Tribunal de Justiça. (Livro de registro das atas das ses-
sões plenárias do TRE-MT Livro 15, 27 jan. 1965, fl. 178v-179)

Eleição direta: 3 de outubro de 1965

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos 
Pedro Pedrossian PSD 109.905

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 4 nov. 1965, fl. 284

Discurso de despedida 
do desembargador Flávio 
Varejão Congro

Na sessão de 4 de outubro de 1965, o presidente Flávio Va-
rejão Congro teve seu biênio expirado, ocasião em que assim 
se pronunciou:

[...] Sendo a última sessão que presidia, porquanto havia ter-
minado o seu mandato, não só de membro efetivo como o de 
Presidente deste Tribunal, por esse justo motivo despedia-se 
de todos os seus colegas, bem como agradecia a colaboração de 
todos os seus pares, bem como aos funcionários e o Diretor da 
Secretaria, bem assim as considerações que lhe foram dispen-
sadas pelos colegas durante a sua permanência na direção des-
te Tribunal como Presidente. Uma verdade indiscutível tinha a 
dizer a todos os colegas da Casa, como também ao público em 
geral, de que havia cumprido o seu dever de Magistrado e que, 

ao deixar este Tribunal, levava consigo a consciência tranquila 
e a fronte erguida por haver desempenhado o seu mandato 
dentro de uma sã justiça, sem prejudicar quem quer que seja 
politicamente falando. Declarou ainda que durante essa longa 
trajetória neste Tribunal teria sido possível, devido à situação 
nervosa oriunda do momento alguma descortesia aos colegas, 
o que na realidade não viria condizer com o seu íntimo. Assim, 
pois, ao despedir-se desta Casa, solicitava escusa a todos os 
Colegas pelos motivos já expostos e firmava que continuaria 
como amigo de todos. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 15, 4 out. 1965, fl. 269-269v)

 
Pleno 1965-1967

Eleição: 6 de outubro de 1965

Presidente 

Cesarino Delfino César foi eleito e empossado 
aos 6 de outubro de 1965. Seu biênio expirou 
em junho de 1966, porém, aos 2 do mesmo 
mês e ano foi reconduzido pelo Tribunal de 
Justiça. Renunciou ao cargo aos 1º de março 
de 1967.

Vice-presidente 
e Corregedor

Galileu de Lara Pinto assumiu a vice-presi-
dência no dia 6 de outubro de 1965. Por ter 
seu biênio expirado em 30 de março de 1966, 
foi substituído por Willian Drosghic.

Corregedor 
Regional 
Eleitoral

Willian Drosghic tomou posse na sessão 
ordinária de 1º de abril de 1966. Assumiu a 
presidência a partir de 1 de março de 1967, 
por renúncia do presidente.

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Juiz efetivo
Benedito Pereira do Nascimento foi nova-
mente reconduzido ao cargo, findando seu 
biênio aos 4 de novembro de 1966.

Juiz efetivo

Salvador Pompeu de Barros Filho teve seu 
biênio expirado aos 26 de outubro de 1966, 
tendo sido substituído por Milton Armando 
Pompeu de Barros.

Juiz efetivo

Cesarino Delfino César foi substituído, em 
11 de abril de 1966, por Gervásio Leite, até 
o dia 16 de junho do mesmo ano, quando 
reassumiu o cargo.

Juiz efetivo

Domingos Sávio Brandão Lima teve seu 
mandado expirado aos 18 de março de 1966, 
sendo reconduzido pelo Tribunal de Justiça 
aos 24 de março do mesmo ano.

Juiz efetivo
José Vidal teve seu mandato expirado aos 5 de 
agosto de 1966.

Juiz efetivo

Cácio Corrêa Curvo foi reconduzido na 
função aos 7 de janeiro de 1966. Deixou o 
TRE-MT em 14 de setembro do mesmo ano, 
por promoção a desembargador.

Juiz efetivo
Atahide Monteiro da Silva teve seu mandato 
expirado aos 23 de agosto de 1965.

continua...



Parte II – Justiça Eleitoral em Mato Grosso: percurso, evolução e personalidades 139

Juiz efetivo
Galileu de Lara Pinto aposentou-se aos 30 de 
março de 1966.

Juiz efetivo
Willian Drosghic foi indicado pelo Tribunal 
de Justiça, aos 30 de março de 1966, na vaga 
de Galileu de Lara Pinto.

Juiz efetivo 
João Antonio Neto retornou ao TRE-MT na 
sessão de 7 de outubro de 1966.

Juiz efetivo
Cássio Corrêa Curvo foi substituído em 1965, 
por Arídio Fonseca.

Juiz efetivo
Benjamin Duarte Monteiro Filho foi nomeado 
na sessão de 7 de outubro de 1966.

Juiz substituto
Carlos Garcia tomou posse aos 13 de outubro 
de 1965.

Juiz substituto
Oscar César Ribeiro Travassos assinou posse 
aos 3 de dezembro de 1965.

Juiz substituto
João Luís da Fonseca assinou termo de posse 
aos 5 de maio de 1966.

Juiz substituto
Leão Neto do Carmo assinou termo de posse 
aos 28 de novembro de 1966.

Juiz substituto
Gervásio Leite retornou ao TRE-MT, aos 13 
de abril de 1966, no lugar de Cesarino Delfino 
César. 

Juiz substituto
Arídio Fonseca substituiu Domingos Sávio 
Brandão Lima e Cácio Corrêa Curvo, de 6 a 24 
de fevereiro de 1966.

Juiz substituto

Milton Armando Pompeu de Barros foi 
nomeado pela presidência da República, aos 
19 de janeiro de 1965. Convocado, aos 26 de 
outubro de 1966, para substituir Salvador 
Pompeu de Barros Filho, cujo mandato havia 
expirado.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Mário Figueiredo Ferreira Mendes foi substi-
tuído, aos 18 de junho de 1965, por Benedito 
Pereira do Nascimento.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Benedito Pereira do Nascimento assumiu, em 
substituição, de 18 de junho a 13 de agosto de 
1965, por término de biênio.

Diretor Geral
Manoel Juvenílio de Arruda deixou o cargo 
em janeiro de 1967, por aposentadoria, sendo 
substituído por Denizart Augusto de Mello.

Discurso de posse do presidente 
Cesarino Delfino César

Na sessão de 6 de outubro de 1965, foi eleito Cesarino Del-
fino César para presidente do TRE-MT. Nessa ocasião, 

[...] agradeceu a escolha de sua pessoa para o alto cargo de 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, demonstrando, 
assim, a confiança que sempre lhe dispensaram os seus pares. 

Solicitava a necessária cooperação de todos os Colegas, a fim 
de que ele pudesse desempenhar a missão que lhe fora con-
fiada. É a segunda vez que assume a direção deste Tribunal. 
Mesmo assim, não podia prescindir do auxílio de seus pares 
para o cabal desempenho da sua função na direção deste Tri-
bunal. Terminou agradecendo, mais uma vez, aos Colegas, 
comprometendo-se a envidar todos os esforços no sentido de 
corresponder à confiança que lhe fora dispensada pelos seus 
pares. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 15, 6 out. 1965, fl. 272)

Despedida do procurador 
regional eleitoral, Benedito 
Pereira do Nascimento

Na sessão de 4 de novembro de 1966, o procurador regional 
substituto, Benedito Pereira do Nascimento, frente ao término 
do seu biênio, ponderou que:

[...] se sentia no momento duplamente emocionado, não só 
porque havia terminado a sua missão nesta Casa de Justiça 
Eleitoral, a qual para desempenhá-la recebeu grande coope-
ração dos Srs. Juízes, da Presidência e da douta Procuradoria 
Regional que, com as suas luzes do seu saber, prestaram-lhe 
grande ajuda no trajeto dos julgamentos dos processos eleito-
rais, sem a qual jamais poderia desempenhar de maneira cabal 
quão eficiente; sentia-se ainda bastante emocionado ao reti-
rar-se da convivência dos ilustres Juízes deste Egrégio Tribu-
nal, pelas considerações que lhe dispensaram, bem como pelo 
âmbito de cordialidade, em cujo ambiente hauriu grandes co-
nhecimentos que vieram enriquecer sobremaneira o seu espí-
rito ávido pelo saber. Assim, agradecia à Presidência, aos Juízes 
e à Douta Procuradoria Regional pelo auxílio e considerações 
que lhe foram sempre dispensadas, como também agradecia a 
eficiente colaboração dos funcionários da Secretaria, que com 
a máxima solicitude atenderam às exigências feitas por aquela 
Procuradoria Regional. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 16, 4 nov. 1966, fl. 99-99v)
Em seguida, a Presidência ponderou que Benedito Pereira 
do Nascimento “[...] não mediu esforços no sentido de bem 
cumprir o seu dever, cooperando com a sua inteligência para o 
grande êxito das finalidades de todos os julgamentos, demons-
trando, assim, o seu valoroso esforço, aliada à sua inteligência 
e uma cultura condigna, correspondendo às exigências de que 
tanto necessitava naquele momento de atividades eleitorais.” 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 4 
nov. 1966, fl. 99v)
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Eleição direta: 15 de novembro de 1966

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Fernando Corrêa da Costa ARENA 69.816

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 26 dez. 1966, fl. 125.

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos

José Garcia Neto UDN 25.687
Rachid Saldanha Derzi ARENA 18.410
Wilson Barbosa Martins MDB 15.744
Rachid J. Mamed ARENA 14.632
Marcílio de Oliveira Lima ARENA 13.948
Weimar Gonçalves Torres ARENA 13.580
José Filiciano de Figueiredo MDB 8.430
Edyl Pereira Ferraz ARENA 8.368

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 26 dez. 1966, fl. 125v

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos

Emanuel Pinheiro da Silva Primo ARENA 7.578
Augusto Mário Vieira ARENA 6.565
Valdevino Rodrigues Guimarães ARENA 5.882
Milton Teixeira de Figueiredo ARENA 5.453
Ubaldo Barém ARENA 4.466
Alexandrino Marques ARENA 4.341
José Ferreira de Freitas ARENA 3.770
Oscar Soares ARENA 3.747
Renê Barbour ARENA 3.642
Júlio Mário Abbot Castro Pinto MDB 3.606
Joaquim Nunes Rocha ARENA 3.493
Manoel de Oliveira Lima ARENA 3.471
Luiz Gonzaga Del Nero ARENA 3.471
Nelson Ramos de Almeida ARENA 3.363
João de Paula Ribeiro ARENA 3.316
Sebastião Nunes da Cunha ARENA 3.290
João Chama ARENA 3.271
Luiz Thomaz de Aquino ARENA 3.196
Afro Stefanini ARENA 3.071
Walter de Castro MDB 3.048
José Cerveira ARENA 2.968
Reinaldo Santos Moraes ARENA 2.954
Carlos de Souza Medeiros MDB 2.867
Américo Porfírio Nassif MDB 2.864
Altair Antunes Brandão MDB 2.852
Cacildo Hugueney ARENA 2.807
Celso Müller do Amaral ARENA 2.768
Ivo Anunciato Cersósimo ARENA 2.675
Cleómenes Nunes da Cunha MDB 2.597
Agápito de Paula Boeira MDB 2.522

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 26 dez. 1966, fl. 125v

Diplomação dos eleitos em 
15 de novembro de 1966

Na sessão de 29 de dezembro de 1966 ocorreu a diplomação 
dos eleitos aos cargos de senador, deputado federal e deputa-
do estadual, fazendo-se presentes, além dos membros do Pleno 
do TRE-MT, os convidados Augusto Mário Vieira, presidente 
da Assembleia Legislativa, que tomou assento ao lado da pre-
sidência. Fizeram uso da palavra diversas autoridades, como 
ficou registrado em ata desta sessão solene de diplomação:

Usando da palavra, o Exmo Desembargador Leão Neto do 
Carmo declarou que se nos fosse permitido neste instante 
descerrar as pesadas cortinas do passado e nos plácidos remí-
gios da imaginação voltear os vários séculos da história da hu-
manidade, nas brumas longínquas de um momento singular, 
veríamos o germe vestibular desta solenidade. Continuando, 
falou sobre diversos assuntos concernentes ao ato decorrente 
da solenidade do momento e terminou dizendo aos eleitos que 
a Justiça Eleitoral, pela palavra de um de seus membros, talvez 
o menos credenciado, mas que a gentileza do Presidente deste 
Pretório quis fosse agora ouvida, deve e tem a grata satisfação 
em apresentar-lhes os cumprimentos pela vitória conquistada 
e, a par deles, manifestar-lhes sua confiança no patriotismo 
que embala as suas e as nossas esperanças. Esperanças que 
também acalentam o coração de todos aqueles que os pre-
miaram com os seus sufrágios [sendo aplaudido com caloro-
sas salvas de palmas]. A seguir, usou da palavra o Procurador 
Regional, dizendo cumprir a Justiça Eleitoral, através de seu 
órgão máximo no Estado, a última etapa dos trabalhos elei-
torais, relativos ao pleito de 15 de novembro. Por essa razão, 
acreditamos que a presente solenidade, tão significativa para a 
nossa gente, mais do que uma festa para os diplomandos, é um 
ato de merecimento para todos nós que labutamos incansavel-
mente nesta Egrégia Casa. Realmente, é o coroamento de um 
período trabalhoso em que pesou duramente sobre os nossos 
ombros o encargo de conduzir a bom termo, sem desfaleci-
mento, o páreo político estadual, já desviando-o dos escolhos 
das paixões, já corrigindo cotidianamente a sua rota, por vezes 
ameaçada de alteração pelos ventos adversos, nascidos do tur-
bilhonamento dos interesses pessoais contrariados. Terminou 
finalmente dizendo aos eleitos: sois vós, certamente, o instru-
mento com o qual a Pátria espera alcançar esse desiderato. A 
tarefa é hercúlea, mas, com trabalho, constância, dinamismo 
e amor acendrado aos interesses públicos, aquela meta será 
atingida. É o que se espera. Não deveis, nunca, no decorrer 
do vosso mandato esquecerdes da dignidade grandiosa que 
representa esse diploma que hoje vos é conferido [causando 
aplausos da assistência]. O Exmo. Dr. José Garcia Neto usando 
da palavra disse que de início pedia desculpa por não ter trazi-
do um discurso por escrito, em linguagem que correspondesse 
ao momento tão solene, todavia, de improviso, iria transmi-
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tir, de maneira sincera, aquilo que lhe ia na alma. Sim, queria 
ressaltar a dignidade dos Srs., Juízes do Tribunal, sob a digna 
direção do Desembargador Cesarino Delfino César, cujos atos 
comprovados através de uma justiça sã, estão patentes perante 
o povo político, realizando, hoje, com os demais membros des-
te Egrégio Tribunal, a entrega dos diplomas aos eleitos, tendo 
sido ele um dos diplomados. E por isso agradecia e felicitava o 
Tribunal e o povo mato-grossense por mais esta vitória alcan-
çada. [calorosas salvas de palmas se verificaram nesse momen-
to]. Usando da palavra, Dr. Gastão Müller declarou que, como 
Presidente em exercício da Aliança Renovadora Nacional – 
Arena, cabia-lhe neste instante solene manifestar a satisfação 
que sentia ao ver concluídos os embates cívicos e eleitorais de 
15 de novembro último. Este foi o ato culminante da jornada, 
é o coroamento de uma luta que teve a honra de comandar 
num momento dos mais difíceis da vida política nacional e 
de Mato Grosso. Prosseguindo, declarou que a Justiça Eleitoral 
e principalmente o Tribunal Regional Eleitoral, comandado 
pelo digno, correto e consciencioso Desembargador Cesarino 
Delfino César, foi, indiscutivelmente, um dos fatores primor-
diais para que tudo corresse dentro dos preceitos legais e com 
isenção de ânimo. Ressaltou sobremaneira o caráter e a digni-
dade dos Juízes deste Triregelei, os quais agiram com justiça e 
eficiência, bem como teceu encômios aos funcionários da Se-
cretaria que não mediram esforços no cumprimento dos seus 
deveres, e terminou dizendo que se sentia honrado por lhe ter 
sido conferido pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso o seu di-
ploma. [arrancando da assistência calorosos aplausos]. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 16, 
29 dez. 1966, fl. 126v-128)

Despedida do diretor geral 
Manoel Juvenílio de Arruda

Na sessão ordinária de 13 de janeiro de 1967, foi anunciada 
a aposentadoria do Secretário do TRE-MT, Manoel Juvenílio 
de Arruda, ocasião em que o Pleno assim se pronunciou:

A Presidência usando da palavra lamentou profundamente a 
saída do funcionário Manoel Juvenílio de Arruda, motivado 
pela sua aposentadoria no cargo de Diretor da Secretaria deste 
Colendo Tribunal. Foi ele um funcionário exemplar, honesto, 
dedicado ao trabalho e, sobretudo, assíduo no cumprimento 
do seu dever. Por essa justa razão determinava que fosse con-
signado em ata um voto de louvor, como mérito conquistado 
através dos seus relevantes serviços prestados por mais de 21 
anos a esta Casa de Justiça Eleitoral. A Procuradoria e demais 
membros anuíram às palavras da Presidência.
Por fim, usando da palavra, o Sr. Manoel Juvenílio de Arruda 
declarou sentir-se no momento bastante emocionado ao deixar 

esta Casa de Justiça Eleitoral, devido à convivência de longos 
anos, e terminou agradecendo à Presidência, à Procuradoria 
Regional e demais Juízes deste Colendo Tribunal pelas consi-
derações que lhe foram sempre dispensadas durante o tempo 
em que esteve no exercício do cargo de Diretor da Secretaria 
deste Triregelei, bem como das palavras elogiosas que lhe fo-
ram dirigidas pela Presidência e ratificadas pela Procuradoria e 
demais Juízes deste Tribunal. (Livro de registro das atas das ses-
sões plenárias do TRE-MT, Livro 16, 13 jan. 1967, fl. 133-133v)

Renúncia do presidente, 
desembargador Cesarino 
Delfino César

Na sessão de 2 de março de 1967 foi anunciada a renúncia 
do presidente do TRE-MT, Cesarino Delfino César. Os mem-
bros do Pleno aceitaram a contragosto sua decisão. Foi ele elo-
giado pelos membros do Pleno, pela:

[...] eficiência e dedicação com que sempre S. Exa. se houve em 
prol da Justiça Eleitoral, disse mais, que agradecia a atenção 
que sempre recebeu daquele Desembargador, testemunhando 
o seu alto apreço e consideração pela sua pessoa, acrescentan-
do os seus parabéns pelos profícuos trabalhos que sempre fi-
carão gravados nos anais desta Casa. O Exmo Sr. Dr. William 
Drosghic disse que aquele pedido de renúncia muito chocava 
o Tribunal, por estar seus pares acostumados com a sua pre-
sença e pela sua maneira honesta e criteriosa de agir, e que ele 
pessoalmente sentia a perda de um amigo no Tribunal, mas 
que atendendo o motivo legal que prevê o caso de renúncia 
no segundo biênio, não tinha outra alternativa senão atender 
ao pedido, e terminou agradecendo à Procuradoria as palavras 
elogiosas ditas com referência ao Presidente. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 16, 2 mar. 
1967, fl. 141v-142)

 
Pleno 1967-1968

Eleição: 3 de março de 1967

Presidente

Willian Drosghic foi eleito na sessão ordinária 
de 3 de março de 1967. Renunciou ao cargo 
no dia 8 de agosto de 1968, sendo substituído 
por Leão Neto do Carmo, que assumiu a fun-
ção a partir de 22 de setembro de 1967. 

Vice-presidente 

João Luís da Fonseca foi eleito e empossado 
no dia 3 de março de 1967. Deixou a função 
por motivo de saúde, em outubro do mesmo 
ano.

continua...
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Corregedor 
Regional 
Eleitoral

João Antonio Neto foi eleito na sessão de 3 
de março de 1967, tomando posse no mesmo 
dia. Deixou o TRE-MT aos 20 de julho 
do mesmo ano, por ter sido promovido a 
desembargador. 

Corregedor 
Regional 
Eleitoral

Sebastião de Oliveira foi nomeado pela pre-
sidência da República, tomou posse aos 4 de 
outubro de 1967, assumiu o cargo no dia 26 
do mesmo mês e ano, em substituição a João 
Antonio Neto.

Juiz Federal 
efetivo

Mário Figueiredo Ferreira Mendes retornou 
ao TRE-MT, na sessão de 3 de maio de 1967.

Juiz efetivo Salvador Pompeu de Barros Filho

Juiz efetivo
Carlos Avallone foi indicado pelo Tribunal de 
Justiça, em 1º de setembro de 1967, tomando 
posse na mesma data.

Juiz efetivo

Domingos Sávio Brandão Lima foi novamente 
indicado aos 9 de março de 1967. Deixou 
o TRE-MT na sessão de 12 de outubro do 
mesmo ano, por ter ascendido ao cargo de 
desembargador.

Juiz efetivo Arídio Fonseca

Juiz efetivo
João Luís da Fonseca aposentou-se aos 20 de 
julho de 1967, sendo substituído por Leão 
Neto do Carmo

Juiz efetivo
Benedito Pereira do Nascimento, reconduzido 
ao TRE-MT, na categoria de efetivo, na sessão 
de 12 de janeiro de 1968.

Juiz efetivo
Leão Neto do Carmo foi indicado pelo Tribu-
nal de Justiça na vaga deixada por João Luís 
da Fonseca, aposentado.

Juiz substituto Clóvis de Mello assumiu aos 9 de maio de 1967.

Juiz substituto
Cácio Corrêa Curvo assumiu o cargo no dia 
11 de maio de 1967. 

Juiz substituto

Hermínio Batista de Azevedo foi indicado 
pelo Tribunal de Justiça, aos 5 de outubro de 
1967, tomando posse aos 27 de outubro de 
1967. 

Juiz substituto
Ernani Vieira de Souza tomou posse aos 29 de 
agosto e na sessão de 20 de setembro de 1968.

Juiz substituto
Milton Armando Pompeu de Barros tomou 
posse aos 10 de maio de 1967. Retornou na 
sessão de 17 de outubro de 1968.

Juiz substituto
Raul Bezerra tomou posse aos 26 de agosto 
de 1968.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Luiz Vidal da Fonseca passou a integrar o 
Pleno, como substituto, a partir de 27 de 
setembro de 1967.

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello.

Desembargador William Drosghic

Filho de José Drosghic Júnior e de Dolores Orsi de Parenzi, 
nasceu na cidade mineira de São Sebastião do Paraíso, no dia 2 de 
julho de 1917, tendo cursado o primeiro grau (antigo primário e o 
ginasial) em sua cidade natal, junto ao Ginásio Paraisense. O curso 
médio foi concluído no ano de 1942 na cidade do Rio de Janeiro e o 
nível superior na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.

Aprovado em concurso para a magistratura, assumiu o cargo 
de juiz de Direito em junho de 1950, e promovido, por mérito, ao 
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça.

No Tribunal Regional Eleitoral, ocupou os cargos de correge-
dor do Tribunal Regional Eleitoral no ano de 1966 e de presidente 
no biênio 1967-1968. 

Concurso Público para o cargo 
de Auxiliar Judiciário em 1968 

O concurso para o cargo de Auxiliar Judiciário teve seu re-
sultado homologado na sessão de 19 de janeiro de 1968. Foram 
anunciados os três primeiros aprovados: Dardanham Campo 
Dall’Orto, Domingos Santana de Miranda e Donato Fortunato 
Ojeda. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 17, 19 jan. 1968, fl. 27)

Corregedor regional eleitoral 
se queixa de falta de verba 
para exercer a função

Na sessão de 8 de maio de 1968, o corregedor regional elei-
toral, Sebastião de Oliveira (Dr. Paraná) se queixou da falta de 
verba, comunicando que estava encontrando:
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[...] dificuldade para efetivar visita anual aos Juízes Eleitorais 
a serviço da Corregedoria, e que em virtude da falta de verba 
não pode deslocar-se para as respectivas Comarcas e, bem as-
sim, que seja comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral a fim 
de liberá-lo dessa responsabilidade. (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 17, 8 maio 1968, fl. 54)

Esse problema foi habilmente conduzido pelo presidente 
Willian Drosghic que na sessão de 29 de maio anunciou 

[...] haver conseguido, na sua viagem à Capital Federal, par-
cialmente sanar as reivindicações que fez à Presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, tendo pleiteado: verba para aqui-
sição de automóvel, criação do cargo de motorista, verba para 
a Corregedoria deslocar-se para as Comarcas e, bem assim, 
verba para construção, se possível ainda no corrente ano, de 
prédio próprio para o Tribunal. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, Livro 17, 29 maio 1968, fl. 59)

Renúncia do presidente 
Willian Drosghic

Na sessão de 8 de agosto de 1968, o presidente Willian 
Drosghic apresentou sua renúncia ao cargo de presidente. O 
Pleno se manifestou com pesar:

[...] através do Dr. Mário Figueiredo Ferreira Mendes que de-
clarou surpreso com o pedido, mas como a renúncia é um ato 
de vontade, não caberia ao Tribunal deferir o pedido, mas sim-
plesmente aceitá-lo, lamentando apenas a perda de um mem-
bro eficiente que procurou desempenhar com acerto e hones-
tidade as altas funções de Presidente do TRE-MT. Em seguida, 
o Dr. Sebastião de Oliveira externou seu reconhecimento pelo 
meritório desempenho do Desembargador William Drosghic 
que, como Presidente, vinha conduzindo de maneira brilhante 
os trabalhos neste Tribunal. 
O Dr. Benedito Pereira do Nascimento disse ser o convívio 
com S. Exa. por demais agradável, e de onde se poderia auferir 
muitas luzes trazidas pelo seu saber e pela vivência na seara 
judicante. Não poderia deixar de lembrar que era grato ao 
Presidente renunciante, em virtude de haver sido conduzido 
nesta Casa por S. Exa. e que lamentando a sua grande perda, 
queria testemunhar suas homenagens, o seu respeito e a sua 
admiração. 

O Desembargador Leão Neto do Carmo declarou que da mes-
ma forma foi surpreendido pelo pedido do Desembargador 
Willian Drosghic que, por motivos particulares, renunciava ao 
seu cargo. Igualmente, lamentava esse ato, pois que iria per-
der um companheiro experimentado nos trabalhos eleitorais. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 17, 8 ago. 1968, fl. 76v-77)

Pleno 1969-1970

Eleição: 14 de fevereiro de 1969

Presidente
Leão Neto do Carmo tomou posse no dia 3 
de março de 1969. Foi reconduzido, por mais 
um biênio, aos 11 de setembro de 1969..

Vice-Presidente 
e Corregedor

Oscar César Ribeiro Travassos assumiu o 
cargo no dia 3 de março de 1969. Foi recon-
duzido no dia 13 de agosto de 1970.

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Juiz efetivo
Ivan Rodrigues Arrais foi nomeado aos 25 de 
julho de 1969, prestando compromisso aos 3 
de março do mesmo ano.

Juiz efetivo
Carlos Avallone teve seu biênio expirado aos 
18 de agosto de 1969, sendo substituído por 
Benito Augusto Tiezzi.

Juiz efetivo

Benito Augusto Tiezzi foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 18 de agosto de 
1969, pelo término do mandato de Carlos 
Avallone. Tomou posse no dia 2 de setembro 
do mesmo ano.

Juiz efetivo

Sebastião de Oliveira teve seu mandato findo 
em 3 de outubro de 1969. Foi reconduzido 
por mais um biênio, aos 21 de novembro de 
1970, tomando posse no dia 26 do mesmo 
mês e ano.

Juiz efetivo
Raul Bezerra assumiu as funções na sessão de 
4 de junho de 1970, tendo sido reconduzido 
no dia 18 de agosto do mesmo ano.

Juiz efetivo
Benedito Pereira do Nascimento foi recondu-
zido no dia 3 de dezembro de 1970, tomando 
posse aos 13 de janeiro do ano seguinte.

Juiz substituto
Luiz Vidal da Fonseca foi substituído, no final 
do ano de 1969, por Egydio de Souza Neves.

Juiz substituto
Egydio de Souza Neves assumiu o cargo no 
final do ano de 1969.

Juiz substituto Clóvis de Mello

Juiz substituto

Ernani Vieira de Souza convocado para atuar 
no lugar de Benedito Pereira do Nascimento, 
de 6 de fevereiro a 4 de março de 1969. Foi 
reconduzido no dia 13 de agosto de 1970.

Juiz substituto
Mauro José Pereira tomou posse no dia 6 de 
agosto de 1969.

continua...
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Juiz substituto
Milton Armando Pompeu de Barros teve seu 
segundo biênio expirado aos 10 de maio de 
1969. 

Juiz substituto
Hermínio Batista de Azeredo foi reconduzido 
no dia 11 de junho de 1970.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Luiz Vidal da Fonseca

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Herman Liais Dutra Pimenta foi indicado 
aos 1º de dezembro de 1971, em substituição 
a Luiz Vidal da Fonseca.

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello

Desembargador Leão Neto do Carmo

Nasceu em 27 de março de 1932, em Uberlândia/MG, descen-
dendo de Tibúrcio José do Carmo e Sarah Barbosa do Carmo.

Realizou o curso primário no Ginásio Senador Hermenegildo 
de Morais – Morrinhos/GO e o secundário no Colégio Estadual e 
Escola Normal Dr. Adhemar de Barros – Catanduva-SP. Formado 
em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, antiga Universidade 
do Brasil, Rio de Janeiro/RJ, diplomando-se no ano de 1959.

Ingressou na magistratura através de concurso público para 
juiz, em 19 de novembro de 1960, e em 12 de abril de 1966 foi pro-
movido, por merecimento, para o cargo de desembargador do Tri-
bunal de Justiça.

Na Justiça Eleitoral atuou como juiz eleitoral, na categoria de 
substituto e efetivo. Assumiu a presidência do TRE-MT a partir 14 
de fevereiro de 1969, tendo também ocupado os cargos de vice-
-presidente e corregedor.

Os trabalhos dessa gestão foram dedicados, majoritaria-
mente, à análise e julgamento de inúmeros processos concer-
nentes ao período pré-eleitoral, incluindo também as orien-
tações expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, indicativas 
de procedimentos pré-eleitorais. Nessa fase, os trabalhos da 
Corregedoria foram intensificados, a fim de levar às diversas 
Zonas Eleitorais as orientações, visando garantir o sucesso das 
eleições de 3 de outubro de 1970.

Eleições indireta/direta: 3 de outubro de 1970

Governador eleito

Eleição indireta: 3 de outubro de 1970
Candidato Sigla partidária

José Manoel Fontanilhas Fragelli ARENA
Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 13)

Senadores eleitos

Eleição direta: 15 de novembro de 1970
Candidato Sigla partidária Votos

Filinto Müller ARENA 170.365
Rachid Saldanha Derzi ARENA 146.257

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 dez. 1970, fl. 39

Deputados Federais eleitos

Eleição direta: 15 de novembro de 1970
Candidato Sigla partidária Votos

José Garcia Neto ARENA 32.390
Ubaldo Barém ARENA 23.592
Marcílio de Oliveira Lima ARENA 22.942
Emanuel Pinheiro da Silva Primo ARENA 21.476
Gastão de Mattos Müller ARENA 17.325
João da Câmara ARENA 14.741

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 dez. 1970, fl. 40v

Pleno 1969-1970
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Deputados Estaduais eleitos

Eleição direta: 15 de novembro de 1970
Candidato Sigla partidária Votos

Maçao Tadano ARENA 10.476
Vicente Emílio Vuolo ARENA 10.346
Nelson Ramos de Almeida ARENA 9.283
José Benedito Canellas ARENA 8.987
Oscar Soares ARENA 8.842
Alexandrino Marques ARENA 7.970
Ruben Figueiró de Oliveira ARENA 7.408
Valdomiro Alves Gonçalves ARENA 7.381
Ivo Anunciato Cersósimo ARENA 6.767
Levy Dias ARENA 6.525
Joaquim Nunes Rocha ARENA 6.438
Venício da Silva ARENA 6.421
Antonio Lopes Lins ARENA 6.226
Afro Stefanini ARENA 6.056
Carlos Ronald Albeneze ARENA 6.043
Londres Machado ARENA 5.826
Cecílio de Jesus Gaeta MDB 4.952
Cleómenes Nunes da Cunha MDB 4.244

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 dez. 1970, fl. 40-41, 41v

Diplomação dos eleitos
A diplomação dos eleitos ocorreu na sessão solene do Pleno 

do TRE-MT, do dia 18 de dezembro de 1970. Inicialmente, o 
presidente Leão Neto do Carmo [...] externou sua satisfação 
pela normalidade com que transcorreu esse pleito, afirmando 
não haver necessidade de requisição de força federal, e que ape-
nas a Polícia Militar do Estado foi solicitada para dar cobertura 
a esse ato, positivando assim o alto nível de politização do povo 
mato-grossense. A seguir, lembrou aos Srs. Eleitos a responsa-
bilidade que pesava sobre os seus ombros como representantes 
do povo, declarando ter confiança de que os mesmos saberiam 
cumprir as suas obrigações. Parabenizou com os funcionários 
desta Secretaria, que, imbuídos de suas responsabilidades, mui-
to contribuíram para o bom desempenho do trabalho eleitoral. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 18, 18 dez. 1970, fl. 43)

Discurso de despedida do 
desembargador 
Leão Neto do Carmo

Na sessão de 26 de fevereiro de 1971 o presidente que dei-
xava o cargo, Leão Neto do Carmo, ponderou que a cerimônia 
seria realizada sem pompa, mas,

[...] na qualidade de Presidente que ora transfere o cargo, mui-
ta pouca coisa tenho a dizer, e a oportunidade é para agradeci-
mentos e o faço especialmente a cada um dos membros desta 
Casa, pois que dos mesmos recebi solidariedade e cooperação, 
tornando mais fácil a missão da Presidência, pois que com a 
característica marcada da inteligência de cada um, abriram os 
caminhos do direito nos feitos que teve de julgar. 
E aos funcionários da secretaria na pessoa do seu Diretor, que 
deram o melhor de seus esforços para desincumbir-se de suas 
funções, prova essa ocorrida nas últimas eleições, onde na 
Presidência do Desembargador Travassos a comissão apura-
dora avançou pela noite adentro, a fim de realizar o trabalho 
de cada dia. Solicitava, portanto, que fossem lançados em ata 
esses agradecimentos extensivos a todos indistintamente. A 
seguir, convidou o Desembargador Travassos para que, como 
novo Presidente deste Tribunal, desse prosseguimento à ses-
são. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 18, 26 fev. 1971, fl. 47v-48)

1971-1972

Eleição: 17 de fevereiro de 1971

Presidente

Oscar César Ribeiro Travassos foi eleito e as-
sumiu o cargo no dia 26 de fevereiro de 1971. 
Permaneceu no TRE-MT até o dia 21 de 
agosto de 1972, quando expirou seu biênio, 
tendo sido substituído no dia 22 do mesmo 
mês e ano por Raul Bezerra.

Vice-presidente

Raul Bezerra assumiu a vice-presidência aos 
26 de fevereiro de 1971, como juiz efetivo. 
Foi novamente designado, assinando termo 
de posse, aos 29 de setembro de 1971, e a 
presidência aos 22 de agosto de 1972.

Vice-presidente
Leão Neto do Carmo assumiu o cargo no dia 
26 de fevereiro de 1971.

Corregedor 

Sebastião de Oliveira tomou posse aos 23 de 
agosto de 1972, tendo seu biênio expirado 
aos 26 de novembro do mesmo ano. Foi subs-
tituído por Emanuel Rodrigues do Prado, aos 
29 de novembro do mesmo ano.

Corregedor 
substituto

Emanuel Rodrigues do Prado assumiu aos 29 
de novembro de 1972.

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Juiz efetivo
Jesus de Oliveira Sobrinho indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 10 de agosto de 1972, 
tomando posse aos 23 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo
Ivan Rodrigues Arrais apresentou suas despe-
didas na sessão de 13 de agosto de 1971, por 
término de biênio.

Juiz efetivo
Benedito Pereira do Nascimento afastou-se 
do TRE-MT, por término de biênio, aos 13 de 
janeiro de 1972.

continua...
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Juiz efetivo

Benito Augusto Tiezzi foi reconduzido por 
mais um biênio, aos 12 de agosto de 1971. 
Deixou o TRE-MT aos 15 de junho de 1972, 
por ter sido aprovado em concurso para juiz 
de Direito do Rio de Janeiro.

Juiz substituto e 
efetivo

Carlos Avallone foi indicado pelo Tribunal de 
Justiça, aos 24 de março de 1972, prestando 
compromisso aos 4 de abril do mesmo ano. 
Voltou ao TRE-MT em 20 de setembro de 
1972, na vaga de efetivo, deixada por Benito 
Augusto Tiezzi.

Juiz substituto Clóvis de Mello

Juiz substituto
Ernani Vieira de Souza foi convocado para 
atuar em 23 de junho de 1971. Retornou ao 
TRE-MT a 1º de março de 1972.

Juiz substituto
Mauro José Pereira foi reconduzido ao cargo 
por mais um biênio, aos 12 de agosto de 
1971.

Juiz substituto

Guiauro Araújo de Barros, foi indicado pela 
presidência da República, aos 22 de março de 
1971, assinando compromisso aos 15 de abril 
do mesmo ano.

Juiz substituto

João Antonio Neto foi nomeado aos 9 de 
setembro de 1971, em virtude do término do 
biênio de Leão Neto do Carmo, tomou posse 
aos 29 de setembro do mesmo ano.

Juiz substituto
José Ribamar Castelo Branco tomou posse, 
aos 29 de outubro de 1971. 

Juiz substituto
José Villanova Torres foi indicado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral em 29 de março de 
1971, porém não tomou posse. 

Juiz substituto
Emanuel Rodrigues do Prado foi nomeado 
pela presidência da República, tomando 
posse aos 5 de abril do mesmo ano. 

Juiz substituto

Odiles Freitas Souza indicado pelo Tribu-
nal de Justiça, aos 28 de setembro de 1972, 
assinando termo de compromisso no dia 
seguinte.

Procurador 
Regional  
Eleitoral

Luiz Vidal da Fonseca foi substituído, no 
final do ano de 1969, por Egydio de Souza 
Neves e, aos 1º de dezembro de 1971, por 
Herman Liais Dutra Pimenta.

Procurador 
Regional  
Eleitoral  

substituto

Herman Liais Dutra Pimenta foi indicado, 
pelo Governo Federal, aos 1º de dezembro 
de 1971, em substituição a Luiz Vidal da 
Fonseca.

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello

Desembargador Oscar César Ribeiro Travassos

Nasceu em 19 de dezembro de 1927, no Rio de Janeiro-RJ. Filho 
de Renato Ribeiro Travassos e Osvaldina Alves Travassos.

Realizou o curso primário no Colégio São José, no Rio de Janei-
ro, em 1940. O secundário no Colégio São José e Colégio Arnaldo, 
em Belo Horizonte. Formado pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Estado da Guanabara.

Ao 1º de julho de 1961 foi nomeado promotor de justiça de 
Cuiabá. Foi aprovado no concurso público para o cargo de juiz de 
Direito vitalício, realizado no período de 25 de abril a 20 de junho 
de 1963. 

Promovido, por merecimento, para o cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça, em 12 de março de 1968. 

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como juiz substituto a 
partir de 1965. Na gestão 1969/1971 foi eleito vice-presidente e, 
posteriormente, presidente na gestão 1971/1972. Integrou nova-
mente os quadros do TRE-MT, na categoria de juiz substituto, aos 
25 de março de 1976, e no biênio 1978-1980 no cargo de corregedor 
substituto.

Aposentou-se aos 27 de fevereiro de 1980, a pedido.

Palavras de posse do presidente 
Oscar César Ribeiro Travassos

[...] ressaltou a figura do Desembargador Leão Neto do Car-
mo que ora era substituído, pois que o mesmo havia desempe-
nhado as suas funções de maneira notável, e que sobre os seus 
ombros, deste momento em diante, pesava a responsabilidade 
e a honra de levar avante a direção desta Casa. Continuou di-
zendo que esperava a cooperação de todos os membros e que 
de sua parte tudo faria para elevar mais alto o conceito em que 
é tida a Justiça Eleitoral deste Estado. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 18, 26 fev. 1971, 
fl. 47v-48)
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2ª Zona Eleitoral é extinta: 
nova Divisão Judiciária

Foi anunciada a supressão da 2ª Zona Eleitoral de Santo 
Antônio de Leverger, pela extinção da respectiva Comarca 
frente à nova Divisão Judiciária do Estado. O TRE-MT deci-
diu, na sessão de 25 de fevereiro de 1972, que os papéis gerados 
por aquela zona fossem transferidos para a 1ª Zona Eleitoral 
de Cuiabá. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 18, 25 fev. 1972, fl. 127)

TRE-MT quer aumentar o 
número de eleitores: decide 
sobre a instalação de Postos 
Eleitorais na Capital

Desde o início do ano de 1972, o Pleno iniciou uma vigoro-
sa discussão sobre a necessidade de serem intensificados os tra-
balhos de cadastramento de eleitores, assim como passou a es-
tudar a instalação de Postos Eleitorais na Capital. Inicialmente 
consultaram a Prefeitura Municipal objetivando o auxílio com 
a cessão de servidores, porém, frente à precariedade do exe-
cutivo municipal, os membros do TRE-MT resolveram apelar 
para a Câmara Municipal de Cuiabá. Na sessão de 22 de março 
de 1972, ficou decidido que o presidente, Oscar César Ribeiro 
Travassos, e o procurador Clóvis de Mello fariam gestões junto 
à Câmara Municipal de Cuiabá, visando apoio logístico para 
a implantação e efetivo funcionamento dos Postos Eleitorais. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 18, 22 mar. 1972, fl. 146) 

A propositura obteve sucesso, quando foram implantados 
diversos Postos, o que fez aumentar o número de eleitores, de 
300 mil para 500 mil, segundo palavras do próprio desembar-
gador Oscar César Ribeiro Travassos, pronunciadas quando de 
seu reingresso no TRE-MT, no ano de 1978. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 18, 5 ago. 
1972, fl. 173)

Discurso de despedida 
do desembargador Oscar 
César Ribeiro Travassos

Fez um relato dos cargos que ocupara quando chegou a 
Mato Grosso como presidente do IPEMAT, da sua atuação no 
Ministério Público, das dificuldades que enfrentara como juiz 
do interior, onde o juiz ia de encontro aos problemas. Falou 
da convivência que teve no Ministério Público, motivo que 
às vezes se exaltava com facilidade, não deixando de frisar a 
serenidade do desembargador Bezerra, serenidade essa que 
gostaria de ter. A seguir, lembrou à Casa que esse trabalho 
de incentivo ao alistamento eleitoral desenvolvido por ele foi 
feito com a devida autorização dos senhores membros, moti-
vo que o colocou em completa liberdade para agir e foi com 
elevado espírito que fizera esse trabalho, não deixando de fri-
sar o encorajamento dos senhores juízes e de render a eles o 
reconhecimento por esse trabalho. A seguir, expressou tam-
bém o seu reconhecimento aos funcionários que trabalharam 
no Cartório e aqui no Tribunal, frisando que o nosso TRE se 
tornou conhecido no Estado inteiro. Encerrando, disse que se 
mostrava satisfeito por ter podido realizar tudo aquilo que re-
alizou e agradeceu aos Srs. Membros que o cumprimentaram, 
pedindo a Deus que desse a eles o que merecem. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 18, 
18 ago. 1972, fl. 210)

Pleno 1973-1976

1ª Eleição: 8 de março de 1973
2ª Eleição: 26 de fevereiro de 1975

Presidente

Raul Bezerra foi eleito aos 8 de março de 
1973, tomando posse no mesmo dia. Foi 
reconduzido como juiz efetivo, aos 5 de 
setembro de 1973. Afastado temporariamente 
do cargo por ser parente de um candidato às 
eleições de 15 de novembro de 1974, foi subs-
tituído pelo vice-presidente, Jesus de Oliveira 
Sobrinho. 

Vice-presidente 
e Corregedor

Jesus de Oliveira Sobrinho foi eleito e 
empossado aos 8 de março de 1973. Assumiu 
em substituição a presidência, a partir de 9 
de setembro de 1974. Foi reconduzido para 
o segundo biênio, aos 23 de agosto de 1974. 
Deixou o TRE-MT na sessão de 20 de agosto 
de 1976, por término do segundo biênio.

Juiz efetivo
João Antonio Neto retornou ao TRE-MT na 
sessão de 5 de janeiro de 1973.

continua...
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Juiz efetivo

José Vidal foi indicado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral para o lugar de Sebastião de Oliveira, 
aos 13 de abril de 1973, porém declinou da 
função.

Juiz efetivo

Pedro Affi tomou posse aos 24 de outubro 
de 1973. Deixou o TRE-MT por término do 
primeiro biênio, na sessão de 24 de outubro 
de 1975. 

Juiz efetivo
José Ribamar Castelo Branco iniciou seus 
trabalhos no TRE-MT na sessão de 6 de 
fevereiro de 1974.

Juiz efetivo 

Omar Rodrigues de Almeida foi nomeado aos 
18 de dezembro de 1974, tomando posse aos 
8 de janeiro de 1975 e atuando nos dois anos 
seguintes.

Juiz efetivo 

Mário Figueiredo Ferreira Mendes foi eleito 
aos 8 de março de 1973, tomando posse no 
mesmo dia. Foi substituído temporariamente 
por Clóvis de Mello. Regressou ao TRE-MT 
aos 8 de janeiro de 1975.

Juíza efetiva
Yolanda de Oliveira Ribeiro tomou posse no 
dia 28 de novembro de 1975.

Juiz substituto Clóvis de Mello

Juiz substituto e 
efetivo

Odiles Freitas Souza retornou ao TRE-MT aos 
6 de julho de 1973. Por indicação da Corte de 
Justiça voltou a integrar a Justiça Eleitoral de 
Mato Grosso na categoria de efetivo, tomando 
posse aos 23 de setembro de 1974.

Juiz substituto Ernani Vieira de Souza

Juiz substituto
Guiauro Araújo de Barros teve seu biênio 
encerrado aos 13 de abril de 1974.

Juiz substituto

Otair da Cruz Bandeira foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 9 de agosto de 1973, 
no lugar de João Antonio Neto, aposentado. 
Tomou posse no dia 21 do mesmo mês e 
ano. Deixou o TRE-MT no dia 10 de julho 
de 1974.

Juíza substituta

Shelma Lombardi de Kato foi indicada 
pelo Tribunal de Justiça aos 9 de agosto de 
1973, tomando posse no dia 21 do mesmo 
mês e ano.

Juiz substituto

Emanuel Rodrigues do Prado deixou o cargo 
por término de biênio, na sessão de 5 de abril 
de 1974. Retornou ao TRE-MT na sessão de 
29 de outubro de 1975, na vaga de Pedro Affi. 
Teve seu biênio prorrogado, tomando posse 
na sessão de 7 de julho de 1976.

Juiz substituto
Carlos Avallone encerrou sua presença no 
Tribunal aos 9 de setembro de 1974, por ter 
sido removido para Campo Grande.

Juiz substituto

Mauro José Pereira retornou ao TRE-MT aos 
10 de outubro de 1975, quando assinou termo 
de compromisso. Teve biênio prorrogado, 
assumindo o cargo aos 12 de janeiro de 1976.

continua...

Juiz substituto
Atahide Monteiro da Silva assinou compro-
misso aos 10 de outubro de 1975.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto 

Flávio Giron tomou posse na sessão de 21 
de março de 1975, na vaga deixada por Luiz 
Vidal da Fonseca.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

Humberto Maranhão Ayres foi nomeado pela 
presidência da República, aos 8 de janeiro de 
1975.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

Jorge Anselmo Barrios tomou posse aos 18 de 
junho de 1975

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

Anselmo Falcão e Arruda foi convocado para 
assumir a função aos 4 de fevereiro de 1976.

Diretor Geral
Denizart Augusto de Mello foi substituído 
posteriormente por Dulce de Castro Brandão.

Desembargador Raul Bezerra

Bacharel em Direito, ocupou o cargo de juiz de diversas comar-
cas de Mato Grosso. Foi promovido, aos 18 de abril de 1968, a de-
sembargador do Tribunal de Justiça estadual, onde atuou até 28 de 
junho de 1976, ocasião em que se aposentou.

Seu percurso no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
foi bastante significativo. Ingressou como juiz substituto, na ges-
tão 1967-1968, tomando posse no dia 26 de agosto de 1968. Tomou 
posse como juiz efetivo no dia 4 de junho de 1970. Foi eleito vice-
-presidente da Corte eleitoral, no biênio 1971-1972, tendo assumi-
do a presidência por afastamento do titular.

Presidiu o TRE-MT entre os anos de 1973-1974, eleito no dia 8 
de março de 1973. Retornou à presidência da Corte de Justiça Elei-
toral, por eleição, aos 26 de fevereiro de 1975, deixando o TRE-MT, 
por término de biênio, aos 10 de dezembro do mesmo ano. Inaugu-
rou a primeira sede própria do TRE-MT.
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Palavras de posse do presidente, 
desembargador Raul Bezerra

Após ser saudado pelos membros do Pleno, o presidente 
eleito 

[...] agradeceu a confiança que o Tribunal depositou na sua 
pessoa, elegendo-o para Presidente desta Casa, dizendo ter a 
certeza de contar com a colaboração dos seus Colegas e de to-
dos os funcionários. Cumprimentou o desembargador Jesus 
de Oliveira Sobrinho e o Dr. Mário Figueiredo Ferreira Men-
des pela eleição para Corregedor e Corregedor Substituto des-
te Tribunal. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 18, 8 mar. 1973, fl. 282-282v)

Voto de pesar pelo falecimento 
de Filinto Müller

Na sessão do TRE-MT, de 12 de julho de 1973, foi consig-
nado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de 
Filinto Müller: 

O Sr. Presidente disse estar neste momento o Tribunal viven-
do a consternação por que passa Cuiabá e a Nação brasileira, 
em virtude do falecimento do Exmo. Senador Filinto Müller, 
homem público que teve toda a sua vida dedicada ao serviço 
do Estado de Mato Grosso e do Brasil, e portanto propunha 
que se consignasse em ata o pesar deste Tribunal pelo infaus-
to acontecimento, e que fosse transmitida à família do extinto 
essa manifestação de pesar.
O Dr. Mário de Figueiredo Ferreira Mendes, consternado com 
o acontecido, disse ser talvez o Juiz que mais se aproximava do 
extinto por laço de amizade e que, portanto, sentia-se entris-
tecido com o passamento desse homem público de valor que, 
prestando serviços ao Brasil, soube projetar o nome de seu Es-
tado no cenário político nacional, e por isso Mato Grosso e os 
seus filhos muito deviam ao extinto, e por essas razões endos-
sava as palavras do Presidente, e opinava ainda que o Tribunal 
estendesse o seu pesar ao Congresso Nacional, de onde o ex-
tinto era o seu Presidente. 
O Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho associou-se às 
palavras dos que lhe antecederam, por entender que a Justiça 
Eleitoral não podia ficar em silêncio neste momento. 
O Sr. Dr. Emanuel Rodrigues do Prado, associando aos demais 
juízes, disse do pesar que sentia a família mato-grossense dian-
te desse acontecimento. 
O Exmo. Sr. Dr. Odiles Freitas de Souza lembrou o auxílio que 
o extinto prestou principalmente aos cuiabanos que estuda-

vam no Rio de Janeiro, proporcionando a todos meios para 
completarem os seus estudos, e se isso só não bastasse, lem-
brou o muito que fez pela Nação e pelo Estado, e portanto 
era muito justa a manifestação de pesar que a Casa acabava de 
prestar ao extinto. (Livro e registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 19, 12 jul. 1973, fl. 11v-12v)

Inauguração da primeira 
sede própria 

A Justiça Eleitoral ocupou cinco imóveis alugados até a 
construção da primeira sede própria. Finalmente, ela foi cons-
truída à Rua Coronel Peixoto. A pedra fundamental foi lançada 
no dia 30 de julho de 1971, e inaugurada no dia 29 de abril de 
1974.1

TRE-MT saúda e reconhece 
o valor da Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso

Por indicação da Procuradoria Regional Eleitoral, foi con-
signado em ata um voto de louvor à Polícia Militar do Estado 
de Mato Grosso, pelos seus 139 anos de existência, ressaltando-
-se o valor dos trabalhos realizados em prol da manutenção 
da segurança pública. O Dr. Clóvis de Mello, após fazer um 
retrospecto histórico da corporação, ponderou que a Polícia 
Militar, “[...] na difícil e nobre missão de manter a ordem, mui-
to tem crescido na opinião pública de nossa sociedade.”. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 6 set. 
1974, fl. 114)

1 Sobre as sedes do TRE-MT, ver parte III.
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Propaganda Eleitoral nas eleições 
de 15 de novembro de 1974

A propaganda eleitoral sempre foi uma das preocupações 
do TRE-MT, visto sua supervisão e normatização ser de res-
ponsabilidade da Justiça Eleitoral. Interessante foi o relatório 
apresentado pelo então juiz Odiles Freitas Souza aos 14 de no-
vembro de 1974:

Senhor Presidente, Senhores Juízes, Senhor Procurador – On-
tem, de conformidade com a Resolução 9.609, encerrou-se o 
prazo para propaganda política através de comícios ou reu-
niões políticas, encerrando-se no dia anterior, 12, o prazo de 
propaganda gratuita através do rádio e da televisão, cabendo a 
nós, por honrosa designação deste Tribunal, a fiscalização para 
verificação de excessos por ventura praticados por candidatos 
e que viessem ferir as determinações da Resolução. Procura-
mos, conciliando o novo horário para o exercício da nossa 
função junto à Justiça Estadual, exercer uma fiscalização da 
propaganda que nos possibilitasse conhecer dos excessos pra-
ticados pelos partidos através dos seus candidatos ou repre-
sentantes a fim de trazer o fato ao conhecimento de Vs. Exas. 
para aplicação das sanções previstas no Código Eleitoral e na 
Resolução 9.609, o que muitas vezes foi evitado pelos contatos 
que mantivemos com os Presidentes dos diretórios e com os 
candidatos para que a campanha transcorresse num clima de 
respeito entre os partidos e de respeito para com o povo, man-
tendo assim a tranquilidade para que no próximo 15 tenha-
mos a paz necessária a uma eleição à base da ordem, na qual 
os eleitores possam escolher de livre vontade os merecedores 
dos seus votos. Temos a satisfação de, prestando contas do 
nosso trabalho, podermos dizer que não constatamos nas pro-
pagandas excessos que pudessem motivar medidas drásticas 

aos candidatos e que nenhuma representação foi apresentada 
por partidos, poderes públicos ou por particulares se dizendo 
alvo de ofensas ou críticas indevidas durante a campanha. Na 
oportunidade, devemos destacar a cobertura que a imprensa 
local deu à campanha eleitoral e especialmente a este Tribunal 
na divulgação de notas e ofícios que possibilitaram aos par-
tidos, candidatos e eleitores conhecimento do desenrolar da 
campanha e das instruções para que transcorresse de maneira 
harmoniosa. Acreditamos que cumprimos a função que nos 
foi confiada e isto só foi possível em razão do apoio que rece-
bemos da Presidência dos Senhores Juízes e do Dr. Procurador 
Regional Eleitoral deste Tribunal, aos quais agradeço pela con-
fiança em mim depositada, fazendo-me voluntário para ou-
tras missões que entendem ser eu, dentro das minhas limita-
ções, capaz de levar a bom termo. Senhor Presidente, Senhores 
Juízes, Senhor Procurador, com este breve relatório, sugerimos 
seja encaminhado em ofício aos diretórios regionais da Arena 
e do MDB, expressando os nossos cumprimentos pelo modo 
como houveram os seus candidatos no decorrer da campanha, 
e à imprensa local os mesmos agradecimentos pelo trabalho 
desenvolvido à Justiça Eleitoral. Cuiabá, 14 de novembro de 
1974. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 19, 14 nov. 1974, fl. 147v-149)

I Encontro de Presidentes de TREs
O presidente Raul Bezerra participou do I Encontro de 

Presidentes dos TREs, ocorrido em julho de 1974, sediado 
em Nova Friburgo-RJ, e comemorativo aos 29 anos da Justiça 
Eleitoral brasileira, isso levando-se em conta que a data consi-
derada pelos organizadores do evento não foi 1932, mas sim 
1945, quando da reabertura dos serviços da Justiça Eleitoral no 
Brasil, após o final do Estado Novo.
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Eleições indireta/direta: 3 de outubro de 1974

Governador eleito

Eleição indireta: 3 de outubro de 1974
Candidato Sigla partidária

José Garcia Neto ARENA
Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 13)

Senador eleito

Eleição direta: 15 de novembro de 1974
Candidato Sigla partidária Votos

Antonio Mendes Canale ARENA 182.918
Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 5 dez. 1974, fl. 161v

Deputados Federais eleitos

Eleição direta: 15 de novembro de 1974
Candidato Sigla partidária Votos

Ubaldo Barém ARENA 24.838
José Benedito Canellas ARENA 24.521
Joaquim Nunes Rocha ARENA 24.414
Valdomiro Alves Gonçalves ARENA 23.077
Vicente Emílio Vuolo ARENA 22.544
Walter de Castro MDB 21.673
Gastão de Mattos Müller ARENA 21.610
Antonio Carlos de Oliveira MDB 19.731

Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 18)

Deputados Estaduais eleitos

Eleição direta: 15 de novembro de 1974
Candidato Sigla partidária Votos

Ruben Figueiró de Oliveira ARENA 18.022
Cecílio de Jesus Gaeta MDB 12.222
Londres Machado ARENA 11.798
Nelson Ramos de Almeida ARENA 11.240
Sérgio Manoel da Cruz MDB 11.148
João Dantas Filgueiras ARENA 10.686
Oscar Soares ARENA 10.206
Antonio Corrêa da Costa Neto ARENA 10.189
José Amando Barbosa Mota ARENA 9.832
Oscar da Costa Ribeiro ARENA 8.990
Paulo Roberto Capiberibe Saldanha ARENA 8.839
Horácio Cersósimo de Souza ARENA 8.838
Milton Teixeira de Figueiredo ARENA 8.793
João Leite Schimidt ARENA 8.735

continua...
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Candidato Sigla partidária Votos

Afro Stefanini ARENA 8.351
Ladislau Cristino Côrtes ARENA 7.899
Airton dos Reis ARENA 7.100
Edison Pires de Almeida ARENA 7.066
Henrique Pires de Freitas MDB 7.054
Ary Leite de Campos ARENA 6.919
Carlos Ronald Albaneze ARENA 6.889
Walter Pereira de Oliveira MDB 6.136
Cleómenes Nunes da Cunha MDB 5.401
Carlos Gomes Bezerra MDB 4.144

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 5 dez. 1974, fl. 162-162v

Diplomação dos Eleitos – 1974
A diplomação dos Senadores, Deputados Federais, Estadu-

ais e respectivos suplentes, eleitos aos 15 de novembro de 1974, 
ocorreu na sessão de 12 de dezembro do mesmo ano, ocasião 
em que diversos discursos foram pronunciados, tendo como 
exemplar, o do desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho que, 
ao fazer um retrospecto histórico dos vícios eleitorais, enalte-
ceu os avanços alcançados pela Justiça Eleitoral na consagração 
da democracia e da cidadania.

Discurso pronunciado pelo presidente do TRE-MT em 
exercício, desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho na diplo-
mação dos eleitos:

Esta sessão solene marca o encerramento do processo elei-
toral relativo às eleições de 15 de novembro último. A Jus-
tiça Eleitoral, na dissertação autorizada do constituciona-
lista Sahid Maluf, ‘foi instituída pelo governo provisório da 
Revolução de 1930 e aperfeiçoada na Constituição de 1934. 
Durante a primeira República, sob o regime da Constituição 
de 1891, os assentos eleitorais eram de ordem política, enqua-
drando-se, portanto, na competência dos poderes Executivo 
e Legislativo. Todos os males políticos da primeira República 
eram atribuídos à desmoralização do processo eleitoral pro-
veniente do Império. As eleições eram feitas por mera forma-
lidade, sem outro objetivo que não o de salvar as aparências 
do regime democrático. Por meio de fraudes e mistificações 
ignominiosas, a vontade popular era substituída pela vontade 
dos detentores do poder. 
O processo de reconhecimento de poderes, pelo Legislativo, 
era uma verdadeira afronta à dignidade nacional: validando 
as eleições feitas a bico de pena, registradas em atas falsas, o 
Legislativo estarrecia a consciência racional com as famige-
radas degolas dos candidatos eleitos. Foi essa a causa primei-
ra da Revolução de 1930. Vitoriosa a revolução, o governo 
provisório expediu o Decreto n. 21.076, de 1932, instituin-
do o Código Eleitoral que disciplinou o exercício do voto, 

tornando-o secreto e obrigatório e criando a Justiça Espe-
cializada, isenta de interesses partidários e de paixões polí-
ticas’. Conscientes das razões históricas que determinaram 
a criação da Justiça Eleitoral, e fiéis aos postulados de uma 
democracia autêntica, Tribunal e Juízes Eleitorais de Mato 
Grosso se empenharam decididamente para garantir a lisura 
e a racionalidade das eleições. O novo trabalho iniciou-se 
com o registro dos candidatos aos cargos eletivos. Dentro do 
prazo assinalado do calendário eleitoral, o Tribunal decidiu 
todos os registros pleiteados com e sem impugnação. Vale 
observar que todas as decisões desta Corte, que foram ob-
jeto de recurso, tiveram confirmação do Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral. Ultrapassada a primeira fase, passamos 
à propaganda eleitoral, em que a nossa intervenção era no 
sentido de assegurar o direito e a participação de todos os 
Partidos e candidatos e ao mesmo tempo fiscalizar o seu an-
damento. Contamos, na desincumbência desse mister com a 
colaboração das emissoras de rádio e televisão de todo Mato 
Grosso, que cederam de boa vontade os horários destinados 
à propaganda gratuita. Muito valiosa foi ainda a cooperação 
dos Partidos e do Ministério Público junto à Justiça Eleito-
ral, assim como da imprensa escrita. Na complementação do 
processo eleitoral, outra atribuição foi conferida à Justiça, 
qual seja, o transporte e a alimentação gratuita dos eleitores 
da zona rural. Era um novo e considerável encargo. Contudo, 
compreendendo o elevado alcance educativo e moralizador 
que traduzia a transferência para a Justiça Eleitoral do trans-
porte e alimentação dos eleitores da zona rural, desdobra-
mo-nos para não falharmos com mais essa atividade que nos 
era delegada. 
Os Juízes eleitorais imbuídos do espírito de dedicação à causa 
pública, que tão bem caracteriza os magistrados brasileiros, 
não mediram esforços para que não se frustrassem os objeti-
vos da Lei Etelvino Lins. É preciso que se registre a relevância 
da participação dos Partidos Políticos através das Comissões 
de Transporte e Alimentação gratuitas de eleitores, e nesse pá-
reo é necessário ainda uma referência à Casa Militar do Gover-
no do Estado, que para maior atenção às solicitações da Justiça 
Eleitoral, coordenou e preveniu o fornecimento dos veículos 
pertencentes aos órgãos estatais. 
O processo eleitoral se desenrolava em clima de normalidade. 
Tudo indicava que o povo mato-grossense iria dar, mais uma 
vez a todo o Brasil, como realmente deu, exemplo de ordem 
e civismo. Todavia, precisávamos dispor de meios de segu-
rança que pudessem garantir ou restabelecer a ordem no dia 
das eleições e nas apurações, caso viesse a ser perturbada ou 
transgredida. Esses meios nos foram dados pelo imediato con-
curso do Sr. Secretário de Segurança do Estado, que mobilizou 
a Polícia Mato-grossense, estabeleceu um esquema especial de 
segurança que concorreu, sem dúvida nenhuma, para que as 
eleições transcorressem com tranquilidade. Foi mais um ense-
jo para que o contingente policial de Mato Grosso mostrasse 
o seu alto preparo e a sua capacidade de manter a ordem em 
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todo o território estadual, mesmo em dias de grandes deslo-
camentos humanos. 
No dia das eleições o povo votou sem atropelos perante mesas 
receptoras de votos constituídas por cidadãos [ilegível] esco-
lhidos e orientados. As apurações perante as trinta e três Juntas 
Eleitorais da Circunscrição foram realizadas sem anormalida-
des e no prazo da Lei. A idoneidade dos membros das Juntas 
Eleitorais e dos Escrutinadores nomeados foi fator decisivo do 
bom andamento dos trabalhos. Neste Tribunal, a Comissão 
Apuradora, com a colaboração séria e efetiva dos funcionários 
da Secretaria, não poupou sacrifícios para que o resultado ofi-
cial das eleições fosse dado a conhecer no menor prazo possí-
vel. É assim que, tendo até o dia 15 próximo para a conclusão 
dos seus trabalhos, a Comissão Apuradora os deu por encerra-
dos no dia 2 do corrente, com a entrega do relatório. Pelo re-
trospecto que fizemos, constatamos que o nosso desiderato foi 
alcançado pela conjugação dos esforços do Tribunal e Juízes 
Eleitorais, dos Partidos Políticos, da Polícia Militar, dos Fun-
cionários do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, dos compo-
nentes das Mesas Receptoras de votos e das Juntas Apuradoras 
e, finalmente, da imprensa escrita, falada e televisada. A todos 
manifestamos os nossos agradecimentos e rendemos as nossas 
homenagens. Homenagens que rendemos ainda ao órgão fis-
calizador de todo o processo eleitoral, bem representado neste 
Tribunal pelo Dr. Procurador Regional Eleitoral, e perante as 
Juntas Eleitorais pelos respectivos Procuradores designados 
dentre Promotores de Justiça do Estado. 
A nossa derradeira palavra é dirigida aos candidatos. Primei-
ramente para agradecer-lhes a maneira como compreenderam 
e acataram as determinações da Justiça Eleitoral, e em seguida 
para congratularmo-nos com os eleitos pela preferência que 
mereceram do eleitorado, observando-lhes que esse diploma 
que ora recebem significa a formalização do mandato que o 
povo lhes outorgou e, como tal, lhes habilitará a tomar posse 
no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, confor-
me a respectiva eleição. 
Augurando pleno êxito no exercício de seus mandatos, que-
remos externar a nossa confiança de que os senhores, para o 
bem de Mato Grosso e do Brasil, saberão interpretar e cum-
prir a vontade do povo mato-grossense, por cuja inteireza e 
autenticidade zelou a Justiça Eleitoral. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 19, 12 dez. 1974, 
fl. 167-170)

Segunda Eleição para a direção 
do TRE-MT: exigência regimental

Tendo o presidente Raul Bezerra se afastado do cargo por 
motivo de parentesco com candidatos, houve necessidade de se 
proceder a uma segunda eleição para os cargos de presidente e 
de vice-presidente e corregedor. Na ocasião, o Pleno homolo-
gou a composição eleita no dia 8 de março de 1973. (Livro de 
registro das atas das sessões do TRE-MT, 26 fev. 1975, fl. 184v), 
quando o vice-presidente que retornava ao cargo assim se pro-
nunciou:

Deu as boas-vindas ao Desembargador Raul Bezerra, pelo seu 
retorno a este Tribunal, afastado primeiramente por impedi-
mento legal e em segundo lugar pelas férias forenses. E como 
Presidente substituto, cabia-lhe o dever de prestar contas da 
sua gestão, dizendo inicialmente da normalidade como trans-
correram as eleições, a reclassificação dos funcionários desta 
Secretaria e da eleição realizada no dia 26 para a Mesa Diretora 
deste Tribunal, tendo sido reeleito para Presidente o Desem-
bargador Raul Bezerra. Continuou dizendo que o Tribunal 
agiu com sabedoria, pois que o mesmo vem trabalhando com 
muito acerto e ao dar-lhe os parabéns pela sua reeleição colo-
cava ao mesmo tempo à disposição para cooperar naquilo que 
fosse necessário. (Livro de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 19, 26 fev. 1975, fl. 184v)

Palavras de posse do desembargador Raul Bezerra

Disse que ao retornar após o seu afastamento por impedi-
mento legal, esperava permanecer nesta Casa para comple-
tar o seu biênio como simples membro, cargo que muito o 
honrava, mas quiseram os seus pares que viesse retornar a ser 
Presidente, manifestação essa que muito o sensibilizou. Na 
Presidência do Desembargador Jesus, os trabalhos transcor-
reram com normalidade admirável, merecendo, como teve 
oportunidade de sentir através da imprensa, somente elogios 
e isso, mais uma vez, trazia-lhe a satisfação por ver a parcela de 
colaboração que a Justiça Eleitoral vem dando para a conso-
lidação da democracia em nossa Pátria. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 19, 26 fev. 1975, 
fl. 187-187v)
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Pleno 1976-1978

Eleição Especial pelo término do mandato de Jesus de Oliveira Sobrinho
Eleição: 1º de setembro de 1976

Presidente

Mauro José Pereira foi eleito e tomou posse 
no dia 1º de setembro de 1976. Renunciou 
ao cargo na sessão de 24 de outubro de 
1977, sendo substituído pelo vice-presidente 
Atahide Monteiro da Silva.

Vice-presidente e 
Corregedor

Atahide Monteiro da Silva foi eleito e tomou 
posse no dia 1º de setembro de 1976. Re-
conduzido ao TRE-MT, tomou posse aos 25 
de agosto de 1976. Foi eleito vice-presidente 
no dia 1º de setembro de 1976. Ocupou, em 
substituição a presidência, a partir de 24 de 
outubro de 1977.

Corregedor 
substituto

Odiles Freitas Souza foi eleito no dia 1º de 
setembro de 1976. Por indicação do Tribunal 
de Justiça, de 9 de setembro de 1976, como 
juiz efetivo. 

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Juiz efetivo
Emanuel Rodrigues do Prado teve seu biênio 
encerrado aos 7 de julho de 1978

Juiz efetivo
Francisco Morais de Oliveira foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça aos 25 de março de 1976, 
tomando posse aos 7 de abril do mesmo ano.

Juiz efetivo

Ernani Vieira de Souza regressou ao TRE-MT 
na sessão de 7 de julho de 1976, na vaga 
de Sérgio Martins Sobrinho, que deixou o 
TRE-MT por ter sido promovido ao cargo de 
desembargador.

Juiz efetivo

Omar Rodrigues de Almeida foi recondu-
zido aos 25 de maio de 1977. Deixou as 
funções em 15 de dezembro do mesmo ano. 
Retornou ao TRE-MT e atuou até 26 de ju-
lho de 1978, sendo substituído por Manoel 
Ribeiro Filho.

Juiz efetivo

Hélio Callado Caldeira foi indicado na vaga 
deixada por Mário Figueiredo Ferreira 
Mendes, que deixou o cargo aos 27 de julho 
de 1977.

Juiz efetivo
Otair da Cruz Bandeira foi indicado no lugar 
de Mauro José Pereira, tomando posse aos 18 
de outubro de 1977.

Juiz efetivo

Lydio Magalhães Bandeira de Mello foi 
nomeado pela presidência da República, aos 
23 de fevereiro de 1978, assumindo a função 
na sessão de 15 de março de 1978.

Juiz efetivo

Manoel Ribeiro Filho foi nomeado pela pre-
sidência da República, assumindo o cargo aos 
27 de julho de 1978, em substituição a Omar 
Rodrigues de Almeida.

Juiz substituto Clóvis de Mello
continua...

Juiz substituto

Oscar César Ribeiro Travassos foi indicado, 
aos 25 de março de 1976, tomando posse aos 
23 de abril do mesmo ano. Deixou o Tribunal 
por término de biênio, retornando aos 9 de 
agosto de 1978.

Juiz substituto

Sérgio Martins Sobrinho foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 13 de maio de 1976, 
na vaga de Francisco Morais de Oliveira, 
tomando posse no dia 3 de junho do mesmo 
ano.

Juiz substituto 

Milton Armando Pompeu de Barros foi 
indicado pelo Tribunal de Justiça, aos 9 de 
setembro de 1976, prestando compromisso no 
dia 17 do mesmo mês e ano.

Juiz substituto

Benedito Pereira do Nascimento foi indicado 
pelo Tribunal de Justiça, aos 9 de setembro de 
1976, prestando compromisso no dia 16 do 
mesmo mês e ano.

Juiz substituto

Hélio de Magalhães Navarro tomou posse 
aos 8 de junho de 1977, na vaga de Emanuel 
Rodrigues do Prado. Reassumiu na sessão de 
30 de novembro de 1977 no lugar de Yolanda 
de Oliveira Ribeiro, que deixou o TRE-MT 
por término de biênio.

Juiz substituto
Guiauro Araújo de Barros teve seu biênio 
encerrado aos 9 de julho de 1977.

Juíza substituta
Shelma Lombardi de Kato tomou posse na 
sessão de 3 de agosto de 1977. 

Juiz substituto

Silvério Dobrowolsk assumiu no dia 14 de 
setembro de 1977, em substituição a Mário 
Ferreira Mendes, que se encontrava em férias. 
Deixou o cargo na sessão de 10 de novembro 
de 1977, pelo retorno do efetivo.

Juiz substituto
Catarino de Pinho tomou posse aos 17 de 
outubro de 1977. 

Juíza substituta
Yolanda de Oliveira Ribeiro deixou o cargo 
na sessão de 24 de novembro de 1977, por 
término de biênio.

Juiz substituto
Elinaldo Veloso Gomes tomou posse no dia 4 
de abril de 1978. Deixou o TRE-MT na sessão 
de 26 de julho de 1978.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Luiz Vidal da Fonseca 

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Anselmo Falcão de Arruda

Diretor Geral
Denizart Augusto de Mello, substituído 
temporariamente por Dulce de Castro 
Brandão. 
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Desembargador Mauro José Pereira

Nasceu em Cuiabá, aos 27 de março de 1935.
Seus estudos superiores foram realizados junto à Faculdade 

Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.
Ingressou na magistratura se deu por concurso público, sendo 

promovido, por merecimento, a desembargador do Tribunal de Jus-
tiça, por ato governamental de 4 de dezembro de 1973.

Atuou no Tribunal Regional Eleitoral nas categorias de juiz 
substituto e efetivo. Foi eleito, aos 8 de março de 1973, vice-presi-
dente do TRE-MT, assumindo a presidência em 1 de setembro de 
1976, biênio 1976-1978.

Posse do presidente, 
desembargador Mauro 
José Pereira

Ao ser eleito na sessão do dia 1º de setembro de 1976, o 
desembargador Mauro José Pereira 

[...] disse receber com generosidade a sua eleição e esperava 
não deslustrar esta Casa como Presidente, contando para isso 
com as luzes dos seus colegas, a fim de levar a bom termo o 
seu mandato. 
O Dr. Clóvis de Mello disse que na oportunidade levava aos 
componentes da nova Mesa Diretora os seus votos de para-
béns pela eleição e fazia votos para que esta gestão dignificasse 
a Justiça Eleitoral e todos estavam certos, não só os que com-
põem este colegiado, que o Presidente, o Vice-Presidente e 
Corregedor e o Corregedor Substituto saberem corresponder 
com a confiança que lhes é depositada, mas também os parti-
dos políticos e o povo que vota e é votado, e que nesta data, por 
uma feliz coincidência, quando se abrem as comemorações da 
data magna da liberdade, Suas Excelências se investem no mais 
alto cargo da mais alta Corte de Justiça Eleitoral de Mato Gros-
so. Terminou dizendo que pedia a Deus as bênçãos para uma 
feliz gestão dos eleitos. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 19, 1 fev. 1976, fl. 47v-48)

Propaganda Eleitoral: 
fiscalização do TRE-MT

No dia 20 de outubro de 1976, em sessão ordinária do TRE-
-MT, o Dr. Atahide Monteiro da Silva comunicou que:

[...] o MDB ingressou com uma representação contra a TV 
Centro América, alegando que a emissora estava cerceando 
a propaganda gratuita daquele partido, não querendo rodar 
as gravações apresentadas. Posteriormente, foi procurado em 
sua residência por um elemento daquela agremiação que dizia 
ter apresentado uma fita gravada à emissora, por volta das 18 
horas, e o funcionário da TV havia lhe dito que era impossí-
vel transmitir, uma vez que a rotação usada para gravar não 
correspondia com a dos aparelhos daquela emissora, e diante 
dessa alegação, esteve pessoalmente na televisão, na segunda-
-feira dia 18 do corrente, no intuito de tentar uma conciliação, 
ocasião em que o técnico confirmou não coincidir a rotação 
gravada com a de três aparelhos que possui aquela emissora 
para fazer a transmissão, entretanto, após feita a experiência 
em sua presença, constatou-se que em um dos aparelhos seria 
possível essa transmissão, o que foi feito. Nessa oportunidade, 
o funcionário da emissora indagou se deveria ou não, com an-
tecedência, ouvir a gravação para, então, colocá-la no ar. Ten-
do então sido esclarecido à TV que não havia censura prévia e 
que, portanto, a fita deveria ser transmitida como apresentada, 
respondendo o partido pelos excessos cometidos. Em razão 
dessa orientação prestada àquela emissora, solicitava dos seus 
pares uma aprovação ou não para a mesma. [...] O Sr. Atahide 
Monteiro da Silva anunciou ter, como Corregedor, encami-
nhado ofício àquela emissora certificando-a daquela represen-
tação, alertando a emissora de que a resposta era imediata. O 
Dr. Odiles Freitas Souza usou da palavra parabenizando o Dr. 
Procurador pela sua atuação nos processos de recursos, o que 
ensejou o julgamento desta Casa dentro do direito e da justiça. 
[...] O Presidente afirmou que, apesar do exíguo prazo, pode o 
Tribunal julgar os recursos e isso devia aos membros da Casa, 
que não mediam esforços para que o prazo fosse cumprido. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 20, 20 out. 1976, fl. 82-82v) 

O caso foi julgado prejudicado, porém o Pleno do TRE-
-MT, tomando conhecimento do ofício da TV Centro América, 
que sugeria que os Partidos Políticos indicassem representan-
tes para estabelecer contato com a emissora, resolveu pela su-
gestão da emissora de televisão e que a partir daí os partidos 
políticos deveriam indicar seus representantes não só junto à 
TV, mas também a todo e qualquer meio de comunicação. Nes-
sa mesma ocasião, o Dr. Clóvis de Mello solicitou que se comu-
nicasse à TV Centro América a modificação do texto que an-
tecedia a propaganda política, trocando de “Horário reservado 
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ao TRE” para o “Horário reservado aos partidos políticos”, sob 
a fiscalização da Justiça Eleitoral. Na mesma ocasião, o Dr. Odi-
les Freitas Souza propôs que se oficiasse ao Diretor do DOPS, a 
fim de que o mesmo indicasse um elemento que deveria servir 
de ligação entre a Comissão de Coordenação e Fiscalização da 
Propaganda e a Polícia Civil, para, caso necessário, adotar uma 
medida repressiva. O Dr. Clóvis de Mello ponderou que a soli-
citação fosse feita ao Secretário de Segurança Pública, que era 
autoridade superior ao Diretor do DOPS. Todas as proposições 
foram aceitas. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 20, 22 out. 1976, fl. 85v-85v)

Divisão de Mato Grosso e 
a criação do TRE-MS

Por força da Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro 
de 1977, ocorreu a divisão do Estado de Mato Grosso, dando 
origem ao Estado de Mato Grosso do Sul. Com a citada legis-
lação foram, ao longo de dois anos, instalados paulatinamente 
os organismos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
ficando as Instituições de Mato Grosso ainda representando 
jurisdicionalmente o Estado nascente. Esse foi o caso do Tribu-
nal Regional Eleitoral que, até sua oficial instalação em Mato 
Grosso do Sul, aos 23 de fevereiro de 1979, teve a Justiça Eleito-
ral de Mato Grosso como suporte no deslindamento das causas 
relativas à questão eleitoral. 

Na sessão de 1 de março de 1979, o presidente em exercício, 
Atahide Monteiro da Silva, anunciou ter sido instalado o TRE-
-MS no dia 23 de fevereiro de 1979, tendo sido empossados, 
como presidente, o desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho, 
assim como os juízes de Direito Nilton Malulei e José Nunes 
da Cunha, o juiz Clóvis de Mello, tendo sido eleitos os desem-
bargadores Jesus de Oliveira Sobrinho e Sérgio Martins Sobri-
nho, presidente e vice-presidente, para o biênio 1978-1979. O 
presidente do TRE-MS solicitou ao TRE-MT a designação de 
dois servidores a fim de prestar a necessária colaboração para 
as providências iniciais para estruturação daquele Tribunal. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1 
mar. 1979, fl. 66)

Nos primeiros meses de funcionamento do TRE-MS, o 
TRE-MT cedeu alguns servidores que pudessem organizar e 
orientar o funcionamento da Secretaria do recém-criado ór-
gão. Assim, na sessão de 21 de março de 1979 o desembargador 
Jesus de Oliveira Sobrinho, presidente do TRE-MS 

[...] agradeceu a atenção da Presidência desta Casa, colocando 
à disposição daquele Regional funcionários com a finalidade 
de orientar a implantação dos serviços da Secretaria, dizendo 
da eficiência, operosidade e capacidade com que os mesmos 
desempenharam a sua missão. A Presidência propôs à Casa 

que se fizesse constar nas fichas dos funcionários Denizart 
de Mello e Dardanham Campos Dall’Orto um voto de lou-
vor pelos relevantes serviços prestados ao Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na orientação para 
a implantação dos serviços de sua Secretaria. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 21, 1 mar. 
1979, fl. 71-71v)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul ele-
geu, em 1979, seu primeiro Pleno que ficou assim constituído:

Presidente Jesus de Oliveira Sobrinho 
Vice-presidente e 

Corregedor Regional 
Eleitoral 

Sérgio Martins Sobrinho

Juiz de Direito Milton Malulei 
Juiz de Direito José Nunes da Cunha 

Juiz Federal Clóvis de Mello 
Advogado Gualter Mascarenhas Barbosa 
Advogado Sinichiro Higa 

Juiz de Direito Amílcar Silva 
Procurador Regional 

Eleitoral 
Davi Rosa Barbosa 
(posse até 17.1.1980) 

Procurador Regional 
Eleitoral 

Octávio Pacheco Lomba 
(posse em 18.1.1980) 

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-ms.jus.br>. Acesso em: 14 jan. 2010

Presidente do TRE-MT instala a 
primeira Assembleia Constituinte 
de Mato Grosso do Sul

Por ocasião da sessão solene de instalação da primeira As-
sembleia Constituinte do novel Estado, em 1º de janeiro de 
1978, a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso não só se fazia imprescindível, como o seu pre-
sidente representava a autoridade maior da solenidade. Assim, 
deslocou-se de Cuiabá rumo a Campo Grande o desembarga-
dor Atahide Monteiro da Silva, a fim de participar do primeiro 
evento de relevância para Mato Grosso do Sul. A receptividade 
dessa autoridade não foi elegante, certamente pelo clima polí-
tico que envolveu os anos que antecederam a divisão do Esta-
do de Mato Grosso. Conta-nos o próprio presidente Atahide 
Monteiro da Silva, em correspondência enviada uma década 
após o evento, e dirigida ao Diretor da Secretaria de Divulga-
ção do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Hildebrando Campestrini, quando este solicitou ao desembar-
gador Atahide cópia do discurso pronunciado por ocasião da 
instalação da primeira Assembleia Constituinte do Estado de 
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Mato Grosso do Sul. Assim se constituiu o relato, formulado 
aos 7 de março de 1988:

[...] Esclareço que a solenidade praticamente foi organizada 
pela equipe do governo Harry Amorim, cingindo-se a minha 
atuação à Presidência apenas formal da sessão solene, oportu-
nidade em que tive a insigne honra de proferir modestas pala-
vras alusivas à data.
Quero registrar desagradável episódio que não condiz com a 
organização que deveria presidir tão grandioso acontecimento.
Não obstante entendimentos havidos referentemente à pro-
gramação, devo assinalar que não houve observância às regras 
pré-estabelecidas quanto à sequência dos atos na sessão solene 
de instalação da Assembleia Constituinte.
Ficou também combinado e acertado com assessores do go-
verno Harry Amorim [...] que às 08h00 da manhã, um veículo 
oficial ficaria à minha disposição para o deslocamento até o 
local da solenidade, facilitando o livre acesso, dada a grande 
concentração de autoridades federais, estaduais e municipais 
que participariam do evento.
Já eram nove horas e trinta minutos, ou mais, e não aparecia 
o veículo. As rádios já transmitiam do local. Ouvia notícia de 
que os deputados estaduais já haviam tomado posse... de que 
estava presente o Ministro da Justiça, Armando Falcão...
Apreensivo, não sabia o que fazer, nem a quem apelar. Era pre-
ciso cumprir o dever. A lei me impunha essa obrigação.
Saí à rua a procura de um taxi e não encontrei.
Caminhando pela Rua 14, em dado momento estacionou um 
veículo dirigido pelo advogado Dr. Abrão Razuk que, em me 
reconhecendo, conduziu-me, gentilmente, até as proximida-
des do Teatro Glauce Rocha, local da solenidade.
Fui barrado no trajeto por soldados do Exército, sob o argu-
mento de que veículo particular não poderia prosseguir. Ar-
gumentei com os soldados e até com um oficial, que eu era 
Desembargador, que era a autoridade legalmente competente 
para instalar a Assembleia Constituinte, que o veículo oficial 
que deveria buscar-me, não apareceu... Exibi documentos de 
identidade, e o Dr. Abrão Razuk ajudou-me na argumentação 
que visava a permitir o livre acesso. Inútil a argumentação. 
Perdi o meu latim. E o tempo também.
O máximo que obtive foi a autorização para deslocar-me a pé, 
de terno e gravata, sob sol forte. Assim procedi por amor ao 
dever funcional, para cumprir o que a lei determinava.
Caminhei sozinho mais de um quilômetro para chegar ao des-
tino. Cheguei suado e arfante, ouvindo a chamada pelo alto-
-falante que repetia, insistentemente:
– Convidamos o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
etc...
– Estamos convocando o Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral etc...
Ao adentrar ao recinto, deparei-me com a figura do advogado 
que, mãos à cabeça, tentava justificar o esquecimento, justa-
mente da autoridade maior que deveria presidir a solenidade...

Assim foi e isso aconteceu. É a verdade nua e crua. Para não 
empanar o brilhantismo da solenidade e não ser indelicado ou 
grosseiro, preferi não justificar o meu involuntário atraso, nem 
noticiar a humilhação a que fora submetido.
Sentei-me ao lado do então Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Dr. Cássio Leite de Barros, e a seguir fui à tribu-
na proferindo o seguinte discurso:

Coube-me, Senhores, por força do cargo em que estou investido, 
o dever histórico e a responsabilidade altíssima de vir instalar a 
Assembleia Constituinte do Estado de Mato Grosso do Sul, como 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e que hoje se bipar-
te para constituir unidade autônoma, aumentando o número 
de participantes do regime federativo que qualifica a República 
Brasileira.
A missão é, historicamente, importante e a responsabilidade, 
sendo inerente ao cargo, alarga-se e aumenta quando, por uma 
dessas causalidades que constituem elos históricos, quem irá 
dar início à marcha da organização política do novo Estado, 
é um cuiabano que, participando desse ato, sente-se um dos 
fatores desse processo que há mais de um século está presente na 
consciência dos nossos homens públicos – a redivisão territorial 
do Brasil.
Sendo resultante de um determinismo histórico, ou ditame da 
própria consciência do país, o começo do processo divisório pode-
ria exacerbar certas suscetibilidades regionais, por vezes aplicá-
veis, mas que devem ser sopitadas em favor dos interesses maiores 
da Pátria comum.
Creio que a redivisão territorial está sendo feita, visando ao 
bem comum e, politicamente, buscando o desejado equilíbrio 
federativo.
Essa redivisão, que começa por Mato Grosso, atendendo anseio 
válido de autonomia da parte meridional do Estado, há de con-
tinuar atendendo anseios autonomistas válidos e justos, e cresci-
mento em diversas unidades da Federação.
Certa é, ainda que o Governo Federal, bipartindo o nosso Estado, 
visou – e outro não podia ser o seu fim, menos a satisfação de an-
seio exclusivamente político, mas a possibilidade de tornar mais 
fácil – num processus mais ágil a escalada desenvolvimentista 
do Ocidente do Brasil, planejando o aproveitamento das nossas 
riquezas em reservam a dinamização e o aumento da produti-
vidade regional, em ordem a fazer Mato Grosso dar ao Brasil os 
elementos objetivos capazes de acelerar a sua transformação em 
Nação desenvolvida, com participação ativa e decisiva na políti-
ca e na economia mundiais.
Para nós outros, mato-grossenses que nos alastramos, desde as 
verdes florestas amazônicas, até estas fecundas planuras do Sul, 
a divisão é puramente política, porque mato-grossenses somos 
pelo nosso passado, pelas nossas tradições, pela nossa maneira 
de ser, pela vocação histórica de brasileiros, que amanheceram 
no serviço do Brasil, como sentinelas indormidas das terras da 
Coroa portuguesa, ante o expansionismo do castelhano. E tanto, 
isso é verdade que vós outros não tiveram dúvidas em conservar 
a vossa designação político-geográfica o nome de Mato Grosso.
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Aos mato-grossenses do Sul, que ora tomam às mãos o seu desti-
no, para conduzir o novel Estado ao cumprimento de um destino 
imprevisivelmente grandioso, desejamos que sejam obstinados, 
incansáveis e patrioticamente dignos de missão que lhes confia-
ram. Esperamos que nos seja permitido parafrasear, na conti-
nuidade da história dos dois Estados, a expressão de Saenz Peña, 
de que tudo nos une e nada nos separa, o que para nós deve ser 
axiomático, dado o passado comum.
Se vos falo assim, de espírito aberto e despreocupado, fraternal-
mente comungando convosco das alegrias destas festas, que tem 
gosto de aurora, não menos grave é a função e a responsabilidade 
do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado que aqui 
veio para instalar a Assembleia Constituinte, dentro do manda-
mento legal, e praticar os atos iniciais da sua atividade consti-
tucional.
Auguro ao novo Estado e ao seu dinâmico povo que, com o au-
xílio de Deus, sob cuja invocação nasceu – fecunda, incansável e 
nobre seja a sua atividade em prol do Brasil e da Humanidade.

Hoje, decorridos tantos anos, parece-me que um decênio, re-
memoro esses fatos, não com revolta pelo tratamento que me 
foi dispensado, mas com orgulho de ter participado da grande 
efeméride que foi a instalação da nova entidade política – o 
Estado de Mato Grosso do Sul – e, sobretudo, com a satisfação 
de que, apesar dos contratempos, cumpri o dever. (Pasta Do-
cumentos históricos. Acervo Biblioteca TRE-MT)

Em 1977, as Zonas Eleitorais de Mato Grosso foram pre-
paradas para se desmembrar, de sorte que em 1979 o Estado 
de Mato Grosso do Sul iniciou o funcionamento de sua Justi-
ça Eleitoral, contando com 24 Zonas Eleitorais e Mato Grosso 
com 142.

Uma das preocupações do norte, que mantinha um nú-
mero menor de Zonas Eleitorais, era eleger grandes líderes, de 
efetivo poder de convencimento. Na avaliação de D. Maria de 
Arruda Müller:

2 Para melhor visualização da evolução das Zonas Eleitorais, ver Parte III.

Era fortíssima a questão da mudança da capital. Eles, no sul, 
procuravam sempre ter maior representação [...] queriam 
a todo custo a hegemonia política [...] Como tinham maior 
colégio eleitoral, nós tínhamos que escolher bons candidatos 
para serem eleitos pelo norte. (NEVES, 1988, p. 217)

Vejamos alguns depoimentos concernentes à divisão de 
Mato Grosso:

Nós tivemos aqui o maior polo econômico, no período do 
açúcar, da borracha [...] Quando o eixo da economia passou a 
ser o gado [...] aí o desenvolvimento econômico passou a ser 
no sul; mas devido ao fato da capital ser aqui, mesmo as elites 
sulistas eleitas para os cargos vinham morar em Cuiabá. En-
fim, toda a trama política se dava em Cuiabá. E também a ten-
dência tradicional do cuiabano, a sua maior tradição histórica 
[...] tudo isso fez com que Cuiabá (norte) tivesse a supremacia 
política. (FORTES apud NEVES, 2001, p. 220)

O grande problema político da época se concentrava na luta 
entre o norte e o sul. A prova disso é que lá no Rio, quando 
nós éramos estudantes, a direção da AME era uma verdadeira 
guerra por causa da competição entre os estudantes do norte 
e do sul – era um reflexo da situação do estado [...] Aqui no 
estado a briga não era bem pela divisão e sim pela hegemonia 
política entre o norte e o sul. (VUOLO apud NEVES, 2001, 
p. 223)

Nós do sul queríamos a divisão, achávamos que o Estado era 
muito grande e impossível de ser governado lá por Cuiabá, 
sem comunicação e sem estradas. O diretório aprovava os 
nomes e quando ia para a convenção já estava praticamente 
deliberado [...] O norte respeitava as nossas lideranças do sul e 
nós também respeitávamos quando o candidato era do norte 
[...] havia um respeito recíproco para manter uma certa tran-
quilidade. (MARTINS apud NEVES, 2001, p. 223)
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Mapa da divisão administrativa 
de MT e MS 
In: SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de 
Mato Grosso. Cuiabá: Entrelinhas, 2002, p. 211

Mapa da 
divisão 

administrativa 
de MT e MS

Mato Grosso após a divisão, em 11 de outubro de 1977

38 municípios
1 Acorizal 20 Luciara
2 Alto Araguaia 21 Mirassol D'Oeste
3 Alto Garças 22 Nobres
4 Alto Paraguai 23 Nortelândia
5 Araguaiana 24 N. Srª do Livramento
6 Arenápolis 25 Pedra Preta
7 Aripuanã 26 Poconé
8 Barão de Melgaço 27 Ponte Branca
9 Barra do Bugres 28 Porto dos Gaúchos

10 Barra do Garças 29 Poxoréu
11 Cáceres 30 Rondonópolis
12 Chapada dos Guimarães 31 Rosário Oeste
13 Cuiabá 32 Stº Antônio de Leverger
14 Diamantino 33 São Félix do Araguaia
15 Dom Aquino 34 Tangará da Serra
16 General Carneiro 35 Tesouro
17 Guiratinga 36 Torixoréu
18 Itiquira 37 Várzea Grande
19 Jaciara 38 Vila Bela da SS. Trindade

Fonte: Brasil, 1982

Mato Grosso do Sul após a divisão, em 11 de outubro de 1977

55 municípios
39 Água Clara 67 Guia Lopes de Laguna
40 Amambai 68 Iguatemi
41 Anastácio 69 Inocência
42 Anaurilândia 70 Itaporã
43 Angélica 71 Ivinhema
44 Antônio João 72 Jaraguari
45 Aparecida do Taboado 73 Jardim
46 Aquidauana 74 Jateí
47 Aral Moreira 75 Ladário
48 Bandeirantes 76 Maracaju
49 Bataguaçu 77 Miranda
50 Bataiporã 78 Mundo Novo
51 Bela Vista 79 Naviraí
52 Bonito 80 Nioaque
53 Brasilândia 81 Nova Andradina
54 Caarapó 82 Paranaíba
55 Camapuã 83 Pedro Gomes
56 Campo Grande 84 Ponta Porã
57 Caracol 85 Porto Murtinho
58 Cassilândia 86 Ribas do Rio Pardo
59 Corguinho 87 Rio Brilhante
60 Corumbá 88 Rio Negro
61 Coxim 89 Rio Verde de Mato Grosso
62 Deodápolis 90 Rochedo
63 Dourados 91 Sidrolândia
64 Eldorado 92 Terenos
65 Fátima do Sul 93 Três Lagoas
66 Glória de Dourados 94 Vicentina

Fonte: Brasil, 1982
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A Justiça Eleitoral de Mato Grosso após 
a divisão do Estado: 1978-1988

Pleno 1978-1980 

Eleição: 29 de agosto de 1978

Presidente

Atahide Monteiro da Silva foi eleito aos 29 
de agosto de 1978, tomando posse aos 4 de 
setembro do mesmo ano. Deixou a presidên-
cia por término de biênio, aos 25 de agosto de 
1980, tendo sido substituído pelo vice-presi-
dente José Vidal.

Vice-presidente 
e Corregedor

José Vidal foi eleito no dia 29 de agosto de 
1978, tomando posse aos 4 de setembro do 
mesmo ano. Em 22 de março de 1979 assinou 
termo de compromisso como juiz substituto 
e também, por recondução, aos 6 de março 
de 1980. Assumiu a presidência, por vacância, 
aos 25 de agosto de 1980.

Vice-presidente e 
Corregedor

Otair da Cruz Bandeira foi eleito vice-presi-
dente do TRE-MT, aos 29 de agosto de 1978, 
deixou de tomar posse no dia 4 de setembro 
do mesmo ano por impedimento legal, tendo 
sido substituído por Oscar César Ribeiro 
Travassos. Deixou a Justiça Eleitoral na sessão 
de 28 de fevereiro de 1980.

Corregedor 
substituto

Oscar César Ribeiro Travassos foi reconduzi-
do para um segundo biênio no dia 27 de abril 
de 1978, tomando posse, como juiz substituto, 
aos 19 de março de 1980.

Juiz efetivo
Manoel Ribeiro Filho foi nomeado aos 27 de 
julho de 1978, deixando o TRE-MT aos 16 de 
novembro de 1979, por fim do biênio.

Juiz efetivo

Mário Figueiredo Ferreira Mendes teve seu 
mandato encerrado aos 13 de novembro de 
1978, tendo sido substituído, na mesma data, 
por Sílvio Dobrowolski, nomeado pelo Conse-
lho da Justiça Federal, tomando posse no dia 
14 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo

Benedito Pereira do Nascimento foi indicado 
pelo Tribunal de Justiça, aos 28 de setembro 
de 1978, tomando posse em 24 de outubro do 
mesmo ano. Foi reconduzido e tomou posse 
aos 26 de março de 1980.

Juiz efetivo

Flávio José Bertin assumiu o cargo aos 19 
de março de 1979. Foi reconduzido, aos 6 
de março de 1980, na categoria de efetivo, 
tomando posse aos 26 de março de 1980.

continua...

Juiz efetivo
Élcio Sabo Mendes tomou posse aos 21 de 
março de 1979.

Juiz efetivo

Lydio Magalhães Bandeira de Mello foi recon-
duzido ao TRE-MT na sessão de 2 de junho 
de 1980, tomando posse no dia 26 do mesmo 
mês e ano.

Juiz efetivo

Flávio José Bertin foi reconduzido ao TRE-
-MT, na categoria de juiz efetivo, aos 6 de 
março de 1980. Assumiu na vaga de Milton 
Figueiredo Ferreira Mendes, aos 27 de agosto 
de 1981. Deixou o TRE-MT aos 2 de setembro 
de 1981 por ter sido promovido ao cargo de 
desembargador do Tribunal de Justiça.

Juiz efetivo 
José Corbelino foi nomeado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral aos 2 de junho de 1980, to-
mando posse no dia 26 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo
Onésimo Nunes Rocha foi nomeado pelo 
Tribunal de Justiça aos 14 de agosto de 1980, 
tomando posse no dia 28 do mesmo mês e ano.

Juíza substituta

Shelma Lombardi de Kato teve seu biênio 
encerrado aos 2 de agosto de 1979 e foi re-
conduzida ao cargo no dia 9 do mesmo mês e 
ano. Na sessão de 17 de outubro foi anunciada 
sua promoção para o cargo de desembargado-
ra do Tribunal de Justiça, aos 14 de novembro 
de 1979. Retornou ao TRE-MT, como juíza 
substituta, por nomeação do Tribunal de 
Justiça, tomando posse na sessão do dia 20 do 
mesmo mês e ano. Reassumiu novamente aos 
14 de agosto de 1980.

Juiz substituto
Elinaldo Veloso Gomes foi reconduzido aos 4 
de abril de 1978.

Juiz substituto

Valter Cavallaro foi nomeado pelo TSE, aos 26 
de setembro de 1978, tomando posse aos 2 de 
outubro do mesmo ano. Deixou o cargo aos 
25 de junho de 1980.

Juiz efetivo 
Milton Armando Pompeu de Barros foi 
reconduzido aos 28 de setembro de 1978.

Juiz substituto 
Silvério Dobrowolsk foi nomeado pelo Conse-
lho da Justiça Federal, tomando posse no dia 
14 de novembro de 1978..

continua...
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Juiz substituto 
Benedito Pompeu de Barros Filho assumiu o 
cargo aos 3 de dezembro de 1979.

Juiz substituto 

Pantaleão Blanc Rinaldi assumiu o cargo por 
indicação do Tribunal de Justiça, aos 12 de 
dezembro de 1978. Retornou ao TRE-MT na 
condição de juiz efetivo, assinando a posse 
aos 28 de novembro de 1979. 

Juiz substituto
Hélio Callado Caldeira deixou o cargo aos 13 
de dezembro de 1979.

Juiz substituto e 
efetivo

José Eduardo de Faria assumiu no final de 
1979, em substituição a José Vidal, deixando 
o cargo no dia 14 de fevereiro de 1980. Foi 
reconduzido na sessão de 6 de março de 1980, 
na categoria de juiz efetivo.

Juiz substituto
Antônio Humberto Cesar foi nomeado substi-
tuto aos 6 de março de 1980.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto
Luiz Vidal da Fonseca

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello 

Desembargador Atahide Monteiro da Silva

Nasceu aos 22 de outubro de 1932 em Cuiabá-MT. Filho de Vic-
torino Monteiro da Silva e de Elvira Leite da Silva.

Cursou o primário em Cuiabá, no Grupo Escolar Senador Aze-
redo, o ginasial também em sua terra natal, junto ao Liceu Sale-
siano São Gonçalo, e o curso clássico, em Campo Grande-MS, no 
Instituto Filosófico e Pedagógico São Vicente.

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte, 
Universidade de Minas Gerais, em outubro de 1959. Em 12 de abril 
de 1960 ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 

Nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal de Justi-
ça, na vaga reservada ao Ministério Público, por ato do governo do 
Estado datado de 21 de março de 1974.

Na Corte Eleitoral exerceu os cargos de vice-presidente e corre-
gedor, e de presidente. Faleceu em Cuiabá no ano de 2003.

Propaganda eleitoral e o 
controle do TRE-MT

Na sessão de 5 de setembro de 1978, o Dr. Odiles Freitas Souza 
comunicou os fatos ocorridos com referência à propaganda 
eleitoral, os quais feriram a legislação vigente: o canal 4 fez a 
cobertura da transmissão do cargo ao Ubiratan Spinelli, na 
Associação Comercial, cobertura de cunho político e que feria 
a legislação eleitoral. Outro fato foi ter a rádio A Voz do Oeste 
que, na manhã de 5 de setembro, fez a propaganda de José 
Garcia Neto, dizendo que o mesmo tinha o apoio de Minis-
tros militares. Disse ainda o Dr. Odiles que essa sua atitude 
visava resguardar o nome do Tribunal, uma vez que a seu ver, 
a campanha dirigida do modo como vem ocorrendo, com-
prometia a lisura dos serviços eleitorais. Frente à situação, o 
Pleno do TRE-MT resolveu designar o Dr. Oscar César Ribei-
ro Travassos para assumir o controle da propaganda eleitoral, 
ficando incumbido de convocar os diretores de rádio e televi-
são para colocá-los a par da legislação. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 20, 5 set. 1978, 
fl. 289-289v)

Na sessão seguinte, de 12 de setembro de 1978, o desembar-
gador Travassos noticiou ter feito, no dia anterior, reunião com 
a direção das rádios e da TV, assim como com os presidentes 
da Arena e do MDB: 

[...] onde foi discutido o problema sobre a propaganda elei-
toral, tendo os srs. Diretores demonstrado interesse em cum-
prir a legislação, ficando acertado todos os detalhes referentes 
às propagandas, e como as emissoras de rádio e as televisões, 
com exceção da Rádio A Voz do Oeste, atendendo ao ofício da 
presidência deste Tribunal, já propuseram o horário para a 
transmissão gratuita desta propaganda, propunha ao Tribunal 
a aprovação desses horários, devendo a Presidência fixar para 
a Rádio A Voz do Oeste horário confirme preceitua a legislação. 
O Tribunal, com a aquiescência da Douta Procuradoria Regio-
nal Eleitoral, resolveu aprovar esses horários. Finalizando, o 
Dr. Oscar César Ribeiro Travassos protestou contra o fato do 
Prefeito Municipal desatender ao ofício já reiterado que lhe 
foi encaminhado pelo Presidente deste Tribunal, solicitando 
fosse informado sobre o local designado para a fixação dos 
cartazes de propaganda dos candidatos, dando assim oportu-
nidade que os mesmos fossem colocados em qualquer parte 
da cidade. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 20, 12 set. 1978, fl. 290v-291)
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Eleições em Mato Grosso
As eleições de 1978 se realizaram sob duas modalidades, 

indireta – para presidente da República e para governador – e 
direta – para senador, deputado federal e deputado estadual. O 
presidente da República foi escolhido pelo Congresso Nacional 
no dia 15 de outubro de 1978, sendo que o governador no dia 
1º de setembro do mesmo ano.

Eleição indireta: 15 de outubro de 1978

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos
João Baptista de Oliveira Figueiredo ARENA 355

Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 12)

Eleição indireta: 1º de setembro de 1978

Governador eleito

Candidato Sigla partidária
Frederico Carlos Soares de Campos ARENA

Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 13)

A eleição direta ocorreu no dia 15 de novembro de 1978 
em todo território nacional. Vejamos os resultados obtidos em 
Mato Grosso:

Eleição direta: 15 de novembro de 1978

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
José Benedito Canellas ARENA 125.434
Vicente Emílio Vuolo ARENA 47.565

Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 15)

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Júlio José de Campos ARENA 39.814
Louremberg Nunes Rocha ARENA 23.555
Gilson de Barros MDB 19.109
Carlos Gomes Bezerra MDB 14.932
Ladislau Cortes ARENA 13.919
Afro Stefanini ARENA 13.733
Milton Figueiredo ARENA 12.688
Bento Lobo ARENA 10.340

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 dez. 1978, fl. 43-44

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Osvaldo Sobrinho ARENA 10.538
Oscar Ribeiro ARENA 8.086
Ary Leite de Campos ARENA 7.149
Evaristo Cruz MDB 6.232
José Amando Barbosa Mota ARENA 6.103
Sarita Baracat ARENA 5.949
Zanete Cardinal ARENA 5.710
Moisés Feltrin ARENA 5.635
Benedito Ferraz ARENA 5.358
Hitler Sansão ARENA 5.286
João Bosco da Silva ARENA 5.129
Estevão Torquato ARENA 5.042
Ricardo Correa ARENA 4.937
Dante Martins de Oliveira MDB 4.880
Aldo Ribeiro Borges ARENA 4.717
Ubiratan Spinelli ARENA 4.435
Oswaldo Pereira ARENA 4.332
Djalma Rocha ARENA 4.041
Eduíno Orione ARENA 3.981
Cândido Júnior ARENA 3.970
Isaías Rezende MDB 3.761
José Márcio Panoff de Lacerda MDB 3.038
Paulo Pereira Nogueira MDB 2.998
João da Silva Torres MDB 2.800

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 16 dez. 1978, fl. 43-44

Diplomação dos eleitos em 
15 de novembro de 1978, 
para os Estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul

A diplomação dos candidatos eleitos, em 15 de novembro 
de 1978, ocorreu na sessão solene do TRE-MT, de 23 de de-
zembro do mesmo ano. Compareceram à sessão o Presiden-
te Atahide Monteiro da Silva, o corregedor Oscar César Ri-
beiro Travassos, Dr. Mário Figueiredo Ferreira Mendes, Dra. 
Shelma Lombardi de Kato, Dr. Lídio Magalhães Bandeira de 
Mello, Manoel Ribeiro Filho, Benedito Pereira do Nascimen-
to e o procurador regional substituto, Luiz Vidal da Fonseca, 
e também Dr. Frederico Carlos Soares de Campos, governa-
dor eleito, o Desembargador Domingos Sávio Brandão Lima, 
Secretário do Interior e Justiça de MT, José Villanova Torres, 
Presidente do Diretório Regional da Arena, Gilson Duarte de 
Barros, represente do Diretório do MDB, João Leite Schmidt, 
representante do Presidente do Diretório Regional da Arena 
de Mato Grosso do Sul, Sérgio Manoel da Cruz, representante 
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do Presidente do Diretório Regional do MDB do Estado de 
Mato Grosso do Sul e diversos candidatos eleitos. Inicialmente 
foi lida a ata da proclamação dos candidatos. Após a entrega 
dos diplomas, o Desembargador Presidente do TRE-MT pro-
feriu o seguinte discurso:
Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Essa a 
regra constitucional insculpida na Carta Magna. Esse o princí-
pio consagrado em todas as Constituições modernas teve ori-
gem mais remota na Grécia e que o gênio helênico fez perpas-
sar os séculos, até se transformar em dogma das civilizações 
democráticas, chegando ao ponto de não se poder conceber 
democracia sem atendimento a esse princípio basilar. Se o po-
der é exercido, é através do voto que se oportuniza ao cidadão 
externar sua opinião, manifestar sua vontade, relativamente 
à escolha dos seus representantes que, assim, se investiam na 
condição de delegados do povo nas Assembleias, no Congres-
so Nacional e na direção dos poderes públicos. O voto é um 
direito individual, porque significa a participação de cada ci-
dadão na vida do Estado e também um dever, porque aqueles 
que terão o encargo de, em nome da coletividade, realizar as 
tarefas do governo. É sabido e consabido ser esse o direito de 
o cidadão intervir na organização e no funcionamento do Es-
tado, segundo definem os publicistas e emana realmente do 
texto constitucional; não é somente eleger e ser eleito, mas 
também de exercer os cargos públicos não eletivos. A forma 
mais concreta de exercê-lo é através do voto. Votar e votar pe-
riodicamente é regra ínsita histórica, ao clima psicológico às 
correntes raciais que subjazem na profundeza das sociedades. 
Ainda hoje se fala de uma democracia burguesa ou socialis-
ta, de uma democracia liberal ou proletária e mesmo de uma 
democracia autoritária, em adjetivações antagônicas e desto-
antes que, algumas vezes, chegam a subverter o sentido espiri-
tual e histórico imanente à ideologia democrática. Nem é fácil 
definir a democracia, esclarece João Mangabeira, tanto tem 
ela se desenvolvido ao longo dos séculos. E divergem os dou-
tores quanto à sua definição. A democracia parece ter então 
a complexidade, a indefinibilidade que Santo Agostinho, em 
suas Confissões, proclamava em relação ao tempo, numa frase 
que atravessou a história: Si Nemo ex me queret rio, ri querento 
– explicare velin nescio – isto é: Se a respeito dele ninguém me 
pergunta, rei, o que é, se perguntando, quero explicar, já não o 
rei. Daí procede materialmente uma multiplicidade de concei-
tos divergentes sobre o que se deva entender por democracia. 
Enquanto uma acentuada corrente doutrinária de pensadores 
salienta que a democracia é o império da maioria, já um outro 
grupo de doutores do direito e da sociologia pretende que ela é 
o reino da liberdade, ao mesmo tempo que mestres eminentes 
do direito público acentuam que o princípio básico do regi-
me democrático é a ideia da igualdade. Conceituações essas 
que, evidentemente, contrastam com uma derradeira defini-
ção da democracia, dessa vez entendida como uma filosofia 
da vida. Reservou-se ao Poder Judiciário, através de órgãos 
especializados, colher-se a manifestação da vontade popular: 
são as juntas eleitorais, os juízos eleitorais, o Tribunal Regio-

nal Eleitoral e, na cúpula do sistema, o Tribunal Superior Elei-
toral. Em suma, é o Poder Judiciário o guardião nos regimes 
democráticos, pois é o meio mais adequado de se perquirir a 
vontade popular, já que a democracia, numa acepção comum 
e singela, é o Estado governado pelo povo e para o povo. Não 
se pode dissociar democracia do exercício do voto, porque ela 
repousa na vontade do povo, na soberania nacional, no poder 
de decisão, em última instância, conferido à sociedade. Longe 
de querer dar uma conceituação filosófica, oportuno, na época 
atual, traçar-lhe os princípios e aqui nos socorremos de uma 
página do emérito constitucionalista Pinto Ferreira, quan-
do disserta: O princípio democrático – o princípio democráti-
co distendeu-se até o seu extremo limite na história moderna, 
propagando-se com a intensidade de uma fé revolucionária. Di-
namitou os velhos quadros sociais, a cidadela dos privilegiados, 
tabus e preconceitos, em que se encastelava a sociedade feudal. 
Destruir impérios, coroas ou tiranias, que [ilegível] como uma 
cadeia de ferro sobre os pulsos do homem do povo, e modelou 
uma nova forma de sociedade e de governo. Por isso mesmo, 
Martholomy, na sua obra La competende dous La demnocratie 
observou que o regime democrático se impõe hoje, quase por 
toda parte, como um fato inevitável: Uma atração profunda, 
misteriosa, irresistível, poderosa e fatal, como uma força na na-
tureza encaminha os povos para a democracia... pode-se criticar 
o curso das estações ou a atração dos outros. Na verdade, a de-
mocracia constitui uma categoria histórico-social cuja essên-
cia permanece imutável no decorrer das idades, reajustando-
-se, porém, em nuanças variadas, às condições nacionais de 
cada povo, à época histórica, ao clima psicológico, às correntes 
sociais que subjazem na profundeza das sociedades. Em suma, 
é o Poder Judiciário o guardião e o receptáculo da vontade 
popular, expressa através do voto, seja pela qualificação moral 
e intelectual dos seus membros, seja pela independência que 
caracteriza o magistrado, seja pela isenção de espírito que des-
te possui, desarmado das paixões que emergem do confronto 
político-partidário, sistema esse que possibilita seja escorreita 
a revendo calendário eleitoral e de tornar tanto quanto pos-
sível legítima a expressão da escolha lançada nas urnas, a fim 
de que o ato cívico de ação da vontade popular. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso não regateou esforços no 
sentido de dar fiel cumprimento ao calendário eleitoral e de 
tornar tanto quanto possível e legítima a expressão da escolha 
lançada nas urnas, a fim de que o ato cívico de votar exer-
cesse também efeito educativo sobre o eleitor, aprimorando a 
pugna política, dimensionando-a como espetáculo eminente-
mente democrático. Dentro das restrições vigentes impostas 
pela legislação, a Justiça Eleitoral, como instrumento de sua 
realização e aplicação, cumpriu uma missão que hoje chega a 
seu término, processando com tolerância e cautela, mas com 
destemor e energia, quando preciso for, propiciando, assim, 
se desenvolverem um pleito no plano da normalidade, graças 
também à lúcida compreensão dos dirigentes de partidos e 
porque não dizer, da maioria dos que se lançaram à liça eleito-
ral. O momento histórico que vivemos, com o fracionamento 
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territorial do Estado de Mato Grosso, fazendo surgir uma nova 
entidade federativa – o Estado de Mato Grosso do Sul – não 
constituiu óbice a que a pugna eleitoral se ferisse em ambos os 
Estados dentro da ordem e da disciplina, sem qualquer extra-
vasamento do leito da legalidade. Revelada a vontade popular 
e proclamados os resultados, este Tribunal, nesta sessão sole-
ne, vem outorgar aos eleitos o diploma, o título que os legi-
tima e os habilita ao exercício dos cargos que lhes conferiu o 
eleitorado mato-grossense. Aos eleitos, cumprimenta-os e os 
felicita a Justiça Eleitoral. O significado maior do pleito de 15 
de novembro de 1978 está em que, através das eleições livres, 
a sociedade readquire, em parte, o poder decisório da escolha 
dos seus representantes, mas esta deve estender a outras faixas, 
a fim de que as cartas executivas sejam também providas pela 
consulta popular, a fim de que haja delegação de legitimida-
de e confiança imprescindíveis à estabilidade de uma Nação 
com mais de 100 milhões de habitantes. O Tribunal Regional 
Eleitoral cumpriu o seu dever. Resta aos eleitos e diplomados 
cumprir o seu propósito cívico, com fé democrática, em prol 
dos conspícuos interesses da coletividade que representam. 
Tenho dito. (Documento Avulso. Pasta Documentos Raros, 
Biblioteca do TRE-MT)

Saudações de despedida à 
juíza Shelma Lombardi de 
Kato pela sua promoção a 
desembargadora do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso

Anunciada a promoção para desembargadora de Shelma 
Lombardi de Kato, foi a mesma saudada pelos seus pares do 
TRE-MT, ocasião em que o presidente Atahide Monteiro da 
Silva ponderou que: 

[...] esse fato muito nos desvanece, não só por ser membro 
deste Tribunal, como também porque sempre fomos daque-
les que incentivaram a Dra. Shelma a desempenhar todos os 
cargos na Magistratura, com sua inteligência, dedicação e ope-
rosidade. É uma satisfação muito grande verificar que agora 
ela consegue atingir o topo da carreira na Magistratura, não 
obstante já indicada outras vezes à promoção para o mesmo 
cargo. Integrou a lista o nosso colega Dr. Elias Sabo Mendes, 
todavia o Sr. Governador do Estado houve por bem escolher 
o nome daquela que figurava em primeiro lugar, qual seja, o 
nome da Dra. Shelma. Quero, ao registrar o fato manifestar a 
nossa satisfação, externar os nossos cumprimentos e desejar-
-lhe que no Tribunal de Justiça, como a primeira Magistrada a 
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ocupar tão elevado cargo em nosso Estado, mantenha sempre 
os exemplos que ela deixou em todos os cargos que exerceu na 
primeira instância. São esses os nossos desejos e essa a nossa 
saudação, embora não sendo o momento de despedida, é ape-
nas o registro de tão auspicioso fato, não só para ela como para 
todos deste Tribunal Regional Eleitoral. 
A seguir, o Dr. Luiz Vidal da Fonseca, usando da palavra, em 
nome do Ministério Público, associou-se integralmente à 
manifestação da digna Presidência relativamente ao auspi-
cioso fato da publicação de ato do Governador do Estado 
promovendo a Dra. Shelma ao mais elevado cargo da ma-
gistratura, de Desembargadora do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça. Nós, particularmente, nos rejubilamos bastante com 
esse fato, eis que tantos e tantos anos privamos da amizade 
da ilustrada Juíza e, porque não reconhecer, integramos o 
seu fã clube. Com efeito na década de 60, logo após apro-
vado em concurso público para ingresso no Ministério Pú-
blico, a nossa primeira Comarca foi exatamente a de Alto 
Araguaia, onde trabalhamos ao lado, hoje Desembargador, 
Odiles Freitas Souza e bem vizinha Alto Garças, onde ficava 
a Dra. Shelma, tendo ao seu lado o Promotor Dr. Humberto 
Maranhão Ayres. Por assim dizer começamos juntos, cami-
nhamos juntos a longa e espinhosa caminhada procurando 
fazer justiça, Dra. Shelma na Magistratura, nós sempre no 
Ministério Público. 
Os anos se passaram e o que nós verificamos, acompanhando 
a sua trajetória brilhantíssima, embora longa, foi exatamente a 
persistência, o seu interesse, a sua firmeza, o seu estudo, o seu 
aperfeiçoamento e as comarcas se sucederam, e o Leste todo do 
Estado, até hoje, reconhece a atividade marcante da Dra. Shel-
ma à frente das Comarcas, como foi em Alto Araguaia, Barra 
do Garças e mais recentemente a Comarca de Rondonópolis. 
Mais tarde foi promovida para a Comarca da Capital e o que 
nós verificamos também foi a confirmação de tudo aquilo que 
ela tinha feito nas longínquas Comarcas do Estado e mesmo 
na Capital, por longos anos nessa sua atividade judicante, sem 
dúvida alguma, realçou, através de sua personalidade marcan-
te e não desmerecendo os demais magistrados, ela sem dúvida 
alguma avultou em meio aos dignos Juízes que integraram a 
Comarca da Capital. 
Esse reconhecimento não veio tardiamente, mas em época 
oportuna, eis que ela foi indicada em várias oportunidades em 
listas tríplices de merecimento por parte do Tribunal de Justi-
ça. Houve, por assim dizer, esse reconhecimento oportuno de 
seu trabalho e da sua atividade por parte do Poder Executivo, 
escolhendo realmente entre os dignos Juízes que integraram 
a magistratura deste Estado a pessoa da Dra. Shelma em boa 
hora alçada ao mais elevado cargo da carreira. 
Queremos nesta oportunidade, em nome do Ministério Públi-
co onde ela semeou tantos amigos e podemos dizer em nome 
do Ministério Público Estadual, eis que somos Presidente da 
Casa, dizer da satisfação do Ministério Público em ver o ato do 
Poder Executivo o reconhecimento definitivo da sua brilhante 

atividade à frente nas mais diversas Comarcas do Estado. Dra. 
Shelma, com a renovação da nossa amizade os votos de felici-
dade pessoal, sabemos que essa atividade continuará já agora 
no Egrégio Tribunal de Justiça. 
Por certo, Dra. Shelma, o Tribunal Regional Eleitoral perderá 
a sua presença, mas ganhará, sem dúvida, a Justiça do Esta-
do, ganhará sem dúvida alguma o Egrégio Tribunal de Justiça. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 21, 17 out. 1979, fl. 107-107v)

A seguir, fez uso da palavra o Dr. Mário Figueiredo Ferreira 
Mendes, que assim se expressou: 

Faço uso da palavra nesta oportunidade porque não se trata 
propriamente de uma despedida. S. Exa. o Presidente tradu-
ziu perfeitamente o sentimento de todos nós colegas da Dra. 
Shelma, mas me ocorreu que à festa sempre de despedida cabe 
a honra e a glória de expressar o sentimento de todo Tribunal 
à Presidência. De maneira que ficaria sem oportunidade de 
pessoalmente, de viva voz poder dizer à Dra. Shelma da nossa 
satisfação pela merecida promoção ao elevado cargo de De-
sembargador. 
É dia de alegria, é dia de vaidade nossa, embora uma ponta, 
ainda que pequena, de tristeza nos invade. Se nós nos alegra-
mos de ver a Dra. Shelma ser a primeira Desembargadora des-
te novo Estado de Mato Grosso, todavia sentimos que ela vai 
nos deixar. Se os seus conhecimentos, sua capacidade auxilia-
rão e engrandecerão o Tribunal de Justiça, por certo a sua re-
tirada, as suas sábias lições e sua elegância deixarão um vácuo 
muito grande neste Tribunal. 
Não sei quantas vezes, nesses 16 anos em que faço parte des-
ta Corte, quantas despedidas, quantas saudações de recepção, 
quantos já passaram por aqui, eu continuo e devo confessar 
que cada vez que há uma despedida eu sinto uma nostalgia 
muito grande, e hoje tal sentimento se renova. Mas de qual-
quer forma o que vale realmente é a satisfação nossa de ver 
uma colega brilhante poder atingir um alto cargo, principal-
mente num mundo de hoje, num mundo de homens varões, 
quando uma mulher consegue galgar tão alta posição. 
Assim, cumprimento não só à Dra. Shelma, nem propria-
mente o Tribunal de Justiça, mas cumprimento a gente mato-
-grossense, pois é ela que terá o prazer de ver um elemento 
seu, embora vinda de S. Paulo, mas mato-grossense de cora-
ção, assumir um cargo mais alto na magistratura. Dra. Shelma, 
receba meus cumprimentos e os meus votos de pleno êxito no 
desempenho da árdua e espinhosa missão. Felicidades. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 21, 
17 out. 1979, fl. 108)
O Exmo. Dr. Lydio Magalhães Bandeira de Mello usando da 
palavra, disse: tudo que se falou nesta Casa a respeito de V. 
Exa., Dra. Shelma, foi de uma justiça total, estando de acordo 
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com os elogios que fizeram a V. Exa., e indo mais além, acho 
que uma das qualidades maiores é o de julgar os processos 
submetidos à sua apreciação com humanismo necessário para 
que busque fazer ou se aproximar da perfeita justiça. Para mim 
essa qualidade essencial de seu caráter, V. Exa., desprezando o 
rigorismo da lei sempre procurou fazer justiça aos mais fracos. 
Na minha opinião essa é realmente a função que deve ser do 
Juiz, buscando fazer justiça, abandonando o formalismo sem-
pre que necessário. Dessa forma, acho que o Tribunal de Jus-
tiça com a presença de V. Exa. naquela Casa, vai ganhar muito 
e eu faço votos para que V. Exa. continue da mesma forma 
porque são traços de seu caráter. Desejo-lhe muitas felicidades. 
O Exmo. Dr. Manoel Ribeiro Filho disse que não poderia dei-
xar de aproveitar a oportunidade para associar-se integral-
mente às manifestações dos colegas, inclusive do douto Pro-
curador para manifestar a V. Exa. o nosso regozijo, a nossa 
satisfação de verem coroados os esforços despendidos por V. 
Exa. durante essa longa e árdua caminhada à frente da Magis-
tratura mato-grossense. Como bem disse os que me precede-
ram, V. Exa. realmente encarna o protótipo de Magistrado e 
temos certeza que junto ao Tribunal V. Exa. continuará bri-
lhando, emprestando toda sua desenvoltura, toda sua operosi-
dade em prol da Justiça de nosso Estado. De sorte que à vista 
das manifestações dos demais colegas, que com muito mais 
brilho do que eu, traçaram o perfil de V. Exa. e ao mesmo tem-
po desejar-lhe toda sorte de felicidades, a ascensão ao mais 
alto cargo da Magistratura de nosso Estado, seja o coroamento 
de seu trabalho. 
E o Exmo. Dr. Élcio Sabo Mendes, ao cumprimentar a Dra. 
Shelma, disse que, como participante da lista enviada ao Go-
vernador, era o primeiro a reconhecer a justa e merecida pro-
moção e desejar-lhe felicidades no ingresso ao Egrégio Tribu-
nal de Justiça. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 21, 17 out. 1979, fl. 109)

Palavras de agradecimento da 
juíza Shelma Lombardi de Kato

[...] infelizmente faltam-me palavras para traduzir toda emo-
ção, amizade e sinceridade que invade a alma, mas uma coisa é 
certa, V. Exa. tem certeza disso, a de que nesta longa trajetória 
na magistratura mato-grossense eu sempre procurei pautar 
minha vida de magistrada com exemplo de V. Exa., na dedica-
ção, no arrojo, na coragem, na firmeza, no espírito de Justiça 
e de todo companheiro que participou comigo. Sempre dedi-
quei com maior carinho, maior respeito e amizade, e recebi 
desses amigos o apoio e prestígio que preenchiam as minhas 
deficiências. Sempre contei com o Desembargador Atahide, o 
Dr. Luiz Vidal e o apoio e prestígio dos meus colegas de tra-
balho e dos colegas do Tribunal Regional Eleitoral. Quando 

há mais de três lustros aportei nesta terra, fiquei agarrada a 
Cuiabá e tive a certeza que voltaria para ficar, e aqui ficaria 
para realizar o sonho de minha vida e hoje, honrada e envai-
decida, não posso calar a minha voz pelo apoio que sempre 
contei e sem o qual não poderia chegar onde cheguei. A todos, 
pelas palavras a mim dirigidas, o meu muito obrigado. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 21, 
17 out. 1979, fl. 109-110)

Palavras de despedida do 
desembargador Atahide 
Monteiro da Silva

Na sessão de 21 de agosto de 1980 ocorreu o término do bi-
ênio do desembargador presidente, Atahide Monteiro da Silva 
que, ao deixar o cargo e o TRE-MT, assim se pronunciou:

[...] cabia-me, por dever do ofício, inicialmente agradecer as 
palavras generosas que me foram endereçadas pelo eminente 
Desembargador José Vidal, e também o momento adequado 
para apresentar as despedidas da Casa e dos colegas, e tam-
bém dos funcionários. Disse que toda despedida traz sempre 
um sabor de saudade, saudade dos colegas com quem con-
viveu durante o exercício do mandato, saudade do ambien-
te ameno e fraternal que perdurou durante todo o período, 
saudade dos funcionários, muitos dos quais desconhecidos 
quando aqui chegara, mas que com o decorrer do tempo se 
tornaram amigos e, sobretudo, até pessoas de sua intimidade 
judicante, ocorridos ao longo esses quatro anos. Duas pugnas 
eleitorais travadas nas eleições municipais de 1976, e as últi-
mas eleições de 1978, estas últimas assinalando a divisão pro-
priamente política do Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe a 
honra por então exercer o cargo de Presidente deste Tribunal, 
de instalar solenemente a Assembleia Legislativa, ou Assem-
bleia Constituinte do novo Estado da Federação, sendo que em 
todos esses eventos, cheios de peripécias, procurou exercer o 
cargo com muita dignidade e, sobretudo, com elevado espírito 
público. Disse ainda que gostaria de relembrar os nomes dos 
antigos colegas que trabalharam nesse período, o Dr. Mauro 
José Pereira, Desembargador Travassos, Desembargador Otair 
da Cruz Bandeira, Juízes Federais Dr. Mário Mendes, Clóvis 
de Mello, Juízes de Direito, Desembargador Francisco Morais 
de Oliveira, Odiles Freitas Souza, Shelma Lombardi de Kato, 
Elcio Sabo Mendes, Benedito Pereira do Nascimento, Advoga-
dos que nesta Casa foram juízes, Onei Rodrigues de Almeida, 
Manoel Ribeiro Filho, ambos hoje Juízes de Direito em nosso 
Estado, Dra. Yolanda de Oliveira, Dr. Guiauro Araújo de Bar-
ros, Dr. Elinaldo V. Gomes, Dr. Valter Carvalho, a todos esses 
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membros que prestaram serviço nesta Casa e que sempre tive-
ram que deixar o exercício de suas funções, bem como nas que 
ficam, Dr. Manoel Lauro Volkmer de Castilho, representante 
da Justiça Federal, substituindo temporariamente o Dr. Má-
rio Mendes, Desembargador José Vidal, Dr. Pantaleão Blanc 
Rinaldi, Dr. Flávio José Bertin, Dr. Lydio Magalhães Bandeira 
de Mello, Dr. José Corbelino, Dr. Luiz Vidal, manifestava o seu 
mais profundo agradecimento pela gentileza, pela cordialida-
de que dispensaram à sua pessoa e, sobretudo, pelo apoio e 
cooperação prestados. Finalizou endereçando aos funcioná-
rios desta Casa, funcionários que, no anonimato, dão a este 
Tribunal respeitabilidade e prestígio, desde o Diretor Geral até 
o simples contínuo, os sinceros e profundos agradecimentos. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 21, 21 ago. 1980, fl. 168v-169)

Pleno 1980-1982

Eleição: 27 de agosto de 1980
Nova eleição para corregedor substituto, aos 8 de outubro de 1981

Presidente

Onésimo Nunes Rocha foi eleito aos 27 de 
agosto de 1980, tomando posse no dia 28 do 
mesmo mês e ano. Foi reconduzido aos 20 de 
agosto de 1982. 

Vice-presidente
José Vidal foi eleito aos 27 de agosto de 1980, 
tomando posse no dia 28 do mesmo mês e 
ano.

Corregedor

Flávio José Bertin foi eleito aos 27 de agosto 
de 1980 e tomou posse no dia seguinte. 
Deixou o TRE-MT aos 2 de setembro de 1981 
por ter sido promovido ao cargo de desem-
bargador do Tribunal de Justiça.

Corregedor 
substituto

Pantaleão Blanc Rinaldi foi eleito aos 27 
de agosto de 1980, tomando posse no dia 
seguinte. Deixou o cargo em 7 de agosto de 
1981, por aposentadoria, tendo sido substituí-
do por Wandyr Clait Duarte.

Corregedor 
substituto 

Benedito Pompeu de Campos Filho tomou 
posse no dia 14 de outubro de 1981. Assumiu 
o cargo de vice-presidente, em 6 de março 
de 1981, convocado que foi pelo presidente. 
Retornou ao TRE-MT, assumindo em 1º de 
outubro do ano seguinte.

Corregedor 
substituto

Wandyr Clait Duarte foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, aos 24 de setembro de 
1981, tomando posse no dia 1º de outubro do 
mesmo ano. Eleito corregedor substituto, aos 
8 de outubro de 1981, tomou posse no dia 14 
do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

continua...

Juiz efetivo
Lydio Magalhães Bandeira de Mello deixou o 
TRE-MT por término do segundo biênio, aos 
24 de junho de 1982.

Juiz efetivo
José de Souza Corbelino teve seu mandato 
encerrado por término de biênio, aos 24 de 
junho de 1982.

Juíza substituta 

Orlanda Luíza de Lima Ferreira indicada pelo 
presidente do Conselho da Justiça Federal, 
aos 18 de março de 1982, para atuar no biênio 
1982-1984, tomando posse no dia 31 do 
mesmo mês e ano.

Juiz substituto 

Benedito Pereira do Nascimento renunciou 
ao cargo no início do ano de 1981 e foi 
substituído, aos 18 de março do mesmo ano, 
por Mauro José Pereira.

Juiz substituto

José Corrêa de Almeida assinou termo de 
posse aos 19 de dezembro de 1980. Foi 
reconduzido para mais um biênio assumindo 
o cargo na sessão de 30 de junho de 1982.

Juíza substituta 

Shelma Lombardi de Kato deixou o TRE-MT 
aos 6 de março de 1981, visto ter assumido o 
cargo de corregedora do Tribunal de Justiça, 
ocasião em que foi substituída por Licínio 
Carpinelli Stefani.

Juiz substituto
Licínio Carpinelli Stefani assumiu o cargo no 
dia 30 de março de 1981.

Juiz substituto
Mauro José Pereira assumiu o cargo aos 31 de 
março de 1981.

Juiz substituto

Eliseu Cerisara foi nomeado aos 8 de junho 
de 1981. Deixou o TRE-MT por término 
de mandato, retornando à instituição na 
sessão de 30 de junho de 1982, em virtude do 
término do biênio de José Corbelino. 

Juiz substituto
Elon Carvalho tomou pose em 1º de outubro 
de 1981.

Juiz substituto
Antônio Humberto Cesar renunciou aos 6 de 
outubro de 1981.

Juiz substituto 
Manoel Ribeiro Filho tomou posse aos 3 
de dezembro de 1981, como substituto de 
Antônio Humberto Cesar. 

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

Luiz Vidal da Fonseca

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

José Eduardo de Faria foi designado, aos 27 
de fevereiro de 1981, para funcionar como 
substituto de Luiz Vidal da Fonseca.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

Benedito Eloy Vasco de Toledo foi indicado, 
aos 29 de dezembro de 1982.

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello
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Desembargador Onésimo Nunes Rocha

Natural de Poxoréu-MT, nasceu aos 15 de junho de 1930, tendo 
como pais José Nunes de Aguiar e Ana Rocha Nunes.

Iniciou os estudos na sua terra natal, cursando da 1ª a 4ª séries 
no Externato São José, sendo que da 5ª a 8ª séries no Liceu Sale-
siano São Gonçalo, em Cuiabá. O nível médio no Colégio Estadual 
Presidente Roosevelt, na cidade de São Paulo. Optou por cursar Di-
reito na Faculdade de Direito da Universidade do Distrito Federal 
(RJ), cidade onde se bacharelou.

Seu percurso profissional teve início em 1960 como advogado 
em Mato Grosso.

Na área jurisdicional, mediante aprovação em concurso públi-
co, assumiu o cargo de juiz de Direito e em outubro de 1979 foi 
promovido a desembargador.

Na Justiça Eleitoral de Mato Grosso atuou como juiz elei-
toral e na Corte como juiz substituto e efetivo, sendo que em 
27 de agosto de 1980 foi eleito seu presidente. Posteriormente 
foi reconduzido em 20 de agosto de 1982, deixando o cargo 
em 23 de fevereiro de 1983.

Aposentou-se, voluntariamente, aos 15 de agosto de 1996.

Discurso de posse do 
desembargador Onésimo 
Nunes Rocha

Na sessão de 28 de agosto de 1980, por ocasião de sua posse 
na presidência do TRE-MT, o desembargador Onésimo Nunes 
Rocha assim se expressou:

[...] As coisas realmente não acontecem por acaso, não bastasse 
o consenso dos homens de responsabilidade que se associam, 
que se entrosam, se afinam em torno de um ideal, de uma cau-
sa que a reputo das mais justas no conceito racial, qual seja, 
aquela de bem servir à Justiça, onde sentimos, permitam-me 
que assim o afirme, uma força superior a comandar as nossas 
ações e as nossas atitudes no concerto do universo. 

Mato-grossense dos mais humildes, oriundo desta região, 
que teve o privilégio de amalgamar as modestas virtudes e 
caracteres que formam a nossa personalidade, nos bancos es-
colares do tradicional e glorioso Colégio São Gonçalo, Liceu 
Salesiano, deu esse propósito, e própria é a oportunidade para 
assinalar a coincidência do evento, posto que cabe-me a mis-
são de substituir a pessoa do honrado Desembargador Atahide 
Monteiro da Silva, ainda grande é a coincidência quando nos 
deparamos com essa figura magnífica e inexcedível do Dr. José 
Vidal, ambos nossos conterrâneos de ginásio, e essa coincidên-
cia é tão mais forte que, relembrando daquela época, ainda 
vejo como se fora numa tela cinematográfica, dois jovens se-
minaristas que se dirigiam para o pátio do Colégio São Gon-
çalo, ao passo que eu naquela época, como interno, seguíamos 
mais ou menos as mesmas diretrizes de disciplina, a exemplo 
do que ocorria com esses dois nossos colegas. 
Duas grandes e sólidas amizades, a do Desembargador Atahide 
Monteiro da Silva e a do Desembargador José Vidal, a quem 
muito prezamos e admiramos e eles sabem disso. Efetivamen-
te, durante a nossa vida de Juiz Eleitoral, tudo fizemos para 
corresponder à expectativa, somando alegrias e tristezas, às ve-
zes ultrapassamos situações de dissabores, mas isso jamais nos 
quebrou o ânimo, a vontade e o entusiasmo de bem servir a 
Justiça Eleitoral. Promovido que fôramos, há quatro anos pas-
sados da saudosa e gloriosa comarca de Três Lagoas, para esta 
Capital, honrou-nos o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso com a indicação para Juiz Eleitoral da 1ª Zona. Dois 
pleitos se feriram durante a nossa gestão. O pleito de 1976 ja-
mais esqueceremos, dado o trabalho que nos proporcionaria, e 
o pleito de 1978, com o concurso dos abnegados funcionários 
do Cartório Eleitoral da 1ª Zona que nos honram com suas 
presenças neste recinto, levamos de vencida essas duas grandes 
jornadas. Nesse trabalho, conseguimos, graças ao Grande Ar-
quiteto do Universo, formar uma corrente de amizade, de en-
trosamento, de cavalheirismo, de camaradagem, onde jamais 
faltou o respeito recíproco, de sorte que nesta manhã gloriosa 
me sinto um homem plenamente realizado, pois sentia que 
os desígnios de Deus nos levariam a assumir a direção desta 
Casa de Justiça e que sentia também que a minha missão como 
Juiz Eleitoral não havia ainda terminado, e graças ao apoio, 
ao incentivo da minha querida e dileta esposa, que aqui pre-
sente se encontra, sempre soubemos conduzir a bom termo 
as obrigações que nos foram acometidas, de sorte que quero 
lhes assegurar que humildemente aceito essa incumbência que 
os Srs. me deram, essa delegação de poderes que me foi ou-
torgada, porque tenho certeza absoluta que somando a nossa 
humildade, a nossa vontade de trabalhar, o regionalismo sadio 
do mato-grossense que jamais abandonou o seu Estado, que 
jamais esqueceu a sua terra, que jamais deixou de proclamar 
em alto e bom som as virtudes e a coragem do mato-grossen-
se, sobretudo numa fase gloriosa e histórica em que vivemos, 
quando Mato Grosso marcha para a arrancada gloriosa do seu 
desenvolvimento econômico, político e social. 
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Nós que somos inegavelmente a grande reserva econômica, 
ecológica, não é do Brasil tão somente, mas do mundo, de sor-
te que eu assumo a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso ciente e consciente dessa responsabilidade, 
haveremos de fazer um trabalho entrosado com o Executivo, 
com o Legislativo, somar esforços em prol da Justiça Eleitoral. 
Brevemente iremos a Brasília entrar em contato direto com 
o Tribunal Superior Eleitoral, a fim de levar até aquela Cor-
te as nossas reivindicações, porque tenho a certeza que temos 
muitas reivindicações a fazer, e confio tanto nas possibilidades 
humanas, que tenho quase certeza absoluta, que haveremos de 
conseguir alguma coisa em prol da Justiça Eleitoral, não só em 
grau superior, como na Justiça Eleitoral do primeiro grau. 
Sr. Governador, agradeço a presença de V. Exa. e pode ficar 
certo de que tudo faremos para bem representar a Justiça Elei-
toral de Mato Grosso, e se eventualmente a Justiça Eleitoral de 
Mato Grosso precisar do concurso, da ajuda, da colaboração 
do Poder Executivo, nós temos bastante isenção de ânimo, nós 
temos bastante livre trânsito, nós temos bastante entrosamen-
to, nós nos sentimos bastante a vontade para procurar V. Exa., 
porque sabemos das virtudes morais, sociais, familiares, inte-
lectuais e políticas que exornam a pessoa de V. Exa., de sorte, 
meus colegas, mais uma vez agradeço de coração a confian-
ça que vocês depositaram e fiquem certos que de mãos dadas 
haveremos de empreender uma jornada gloriosa em prol da 
nossa Justiça. Obrigado. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 21, 28 ago. 1980, fl. 177-180)

TRE-MT participa da discussão 
sobre desburocratização

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso participou 
do Encontro Nacional de Desburocratização, realizado em 
Brasília entre os dias 28 e 29 de julho de 1982, através de seu 
presidente, desembargador Onésimo Nunes Rocha.

Realizações da gestão 
do desembargador 
Onésimo Nunes Rocha

A gestão do desembargador Onésimo Nunes Rocha foi 
bastante expressiva, na medida em que atacou logo de início 
a questão do exíguo orçamento até então destinado ao Tribu-
nal Regional Eleitoral. Em viagem a Brasília, em 1981, esteve 
ele pessoalmente com o diretor geral do Tribunal Superior 
Eleitoral que lhe garantiu não só um reajuste positivo no or-
çamento, mas também destinou verba para aquisição de veí-
culo, aumento do quadro de pessoal e também um percentual 
para as comemorações do cinquentenário do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso, a acontecer no ano de 1982. 
Segundo suas próprias palavras, pronunciadas na sessão de 
16 de setembro de 1981, os ganhos alcançados junto ao TSE 
se deveram não só às suas gestões, mas contou também com o 
efetivo apoio da bancada de Mato Grosso na Câmara Federal: 
“Na mesma oportunidade, disse o Presidente que conversou 
com vários parlamentares mato-grossenses, sugerindo aos 
mesmos que também fossem ao Egrégio Tribunal Superior 
reforçar o seu pedido, tendo recebido dos parlamentares a 
resposta de que fariam essa visita.” (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 21, 16 set. 1981, fl. 
254-254v)

Comemoração do 
Cinquentenário do TRE-MT

Um dos eventos marcantes do biênio 1982-1984 foram as 
comemorações do cinquentenário da instalação do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso. Na sessão de 11 de novem-
bro de 1982, o presidente Onésimo Nunes Rocha e membros 
do Pleno discorreram sobre o evento: 

[...] que fora instalada nesta cidade precisamente no dia 11 
de novembro de 1932, sob a presidência do Desembargador 
Palmyro Pimenta, progenitor do eminente criminalista cuia-
bano Dr. Renato de Arruda Pimenta, perfazendo hoje, de 
consequência, 50 anos de existência em prol da Justiça Eleitoral 
mato-grossense. Prestou o Presidente homenagem póstuma a 
todos os seus magistrados, advogados, Procuradores Eleitorais 
e funcionários que empreenderam relevantes serviços à Justiça 
Eleitoral mato-grossense, reportando-se aos nomes de todos 
os Desembargadores Presidentes e Vice-Presidentes que por 
aqui passaram, Juristas e funcionários. Aduziu o Desembar-
gador Presidente consideração em torno da personalidade dos 
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ilustres membros do Colegiado, agradecendo a colaboração e 
confiança de todos na condução dos trabalhos e julgamentos 
submetidos à apreciação deste Regional. 
O Ministério Público Federal, através do seu representante 
nesta Casa, congratulou-se com as palavras da Presidência e 
com os membros deste Colegiado pela magna data que hoje se 
comemora, ou seja, 50 anos da criação da Justiça Eleitoral em 
nosso Estado. Disse que duplo era o motivo da sua alegria, o 
primeiro por ter o seu pai participado deste Tribunal, e o se-
gundo é por integrá-lo como Procurador Regional Eleitoral, e 
como tal tem envidado os seus esforços para que este Tribunal 
mantenha o alto conceito em que é tido. 
Com a palavra, o Desembargador José Vidal disse da feliz 
lembrança que teve a Presidência homenageando aqueles que 
prestaram e ainda prestam os seus serviços em prol da Justiça 
Eleitoral. Finalizou propondo que se consigne em ata um voto 
de homenagem ao Dr. Renato Pimenta não só pela sua atuação 
nesta Casa, mas também por ser filho do primeiro Presidente 
deste Tribunal, o saudoso Desembargador Palmyro Pimenta. 
Com a palavra o Dr. Mário Mendes, cumprimentou a Presi-
dência pela lembrança dos 50 anos da instalação da Justiça Elei-
toral em nosso Estado, declinando o nome daqueles que, como 
Presidente ou Vice-Presidente, conduziram o destino dessa Jus-
tiça Especializada. Recordou que há 20 anos serve a esta Casa, 
como Procurador Eleitoral e hoje integrando-o como Juiz, e 
que ao longo desses anos sempre deu o máximo dos seus es-
forços em prol dessa Justiça. Finalizou dizendo que neste ano 
em que se realizarão as eleições e sob o comando seguro do 
Desembargador Onésimo como Presidente dos trabalhos estão 
se desenvolvendo a termo. E nessa oportunidade, lembrando o 
falecimento do insigne mestre Roberto Lira, propunha a con-
signação em ata de um voto de pesar por esse acontecimento. 
Com a palavra o Dr. José Corrêa de Almeida disse que como 
mato-grossense, sem com isso desmerecer aqueles que para 
aqui vêm colaborar com o engrandecimento desta terra, sentia-
-se feliz por integrar o TRE de MT, esforçando-se por desem-
penhar a contento sua missão. Finalizou rogando ao Grande 
Arquiteto do Universo que ilumine a Presidência e dê-lhe a de-
vida isenção de ânimo que o cargo exige para julgar a vontade 
do povo, que irá se manifestar nas eleições de 15 de novembro. 
Com a palavra, o Dr. José Corbelino demonstrou a sua alegria 
por poder mais uma vez integrar este Tribunal, emprestando 
de alguma forma o seu trabalho em prol da Justiça de nossa 
terra. Parabenizou com a presidência pela homenagem àque-
les que muito fizeram pela Justiça Eleitoral, recordando todos 
os que no transcurso de 50 anos aqui serviram. 
Com a palavra, o Dr. Benedito Pompeu de Campos Filho fa-
lando também sobre a Justiça Eleitoral propôs à Presidência 
que enviasse ao Instituto Histórico de Mato Grosso documen-
tos que relatam a instalação do Tribunal Eleitoral em nosso 
Estado, parabenizando com a Presidência por relembrar nesta 
data a instalação da Justiça Especializada em nosso Estado. 

Com a palavra o Desembargador Wandyr Clait Duarte lembra 
a circunstância de aqui encontrar alguns de seus antigos mes-
tres, aqueles que lhe deram a sua formação intelectual. 
Em nome dos funcionários falou o Sr. Diretor Geral agrade-
cendo à presidência a homenagem que nesta data era prestada 
a todos os funcionários desta Casa, dizendo ter a certeza que 
mais uma vez, sob a orientação do Desembargador Onésimo 
Nunes Rocha e com a dedicação e conhecimento dos senhores 
membros, o Tribunal cumpriria o seu dever, fazendo valer a 
vontade do povo nas eleições de 15 de novembro. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 
11 nov. 1982, fl. 105-106)

Presidente Onésimo Nunes Rocha

Presidente Onésimo Nunes 
Rocha comunica participação em 
evento: III Congresso Brasileiro 
de Direito Constitucional

Após regressar de Belo Horizonte, onde participou do III 
Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, o presiden-
te Onésimo Nunes Rocha anunciou ter estreitado as relações 
com a Magistratura mineira, tendo sido convidado a visitar o 
Fórum de Belo Horizonte, onde pode conhecer essa modelar 
Instituição, exemplo para todo o país. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 26 maio 1982, 
fl. 14v-15)
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Pleno 1982-1984

1ª Eleição: 27 de agosto de 1982

Presidente

Onésimo Nunes Rocha foi reeleito aos 27 de 
agosto de 1982 e tomou posse no dia 30 do 
mesmo mês e ano. Na sessão de 23 de feverei-
ro de 1983 deixou o TRE-MT e foi substituído 
por José Vidal.

Vice-presidente

José Vidal foi eleito vice-presidente aos 27 de 
agosto de 1982 e tomou posse no dia 30 do 
mesmo mês e ano. Assumiu a presidência a 
partir de 23 de fevereiro de 1983. Deixou o 
cargo em 1º de março de 1984, por término 
do biênio.

Vice-presidente
Carlos Avallone foi eleito aos 24 de fevereiro 
de 1983. Deixou o cargo na sessão de 1º de 
março de 1984.

Corregedor 
substituto e 

efetivo

Wandyr Clait Duarte tomou posse aos 23 de 
novembro de 1983.

Juiz efetivo

José Corbelino foi nomeado pela presidência 
da República aos 3 de novembro de 1982, 
entrando no exercício do cargo na sessão de 
10 de novembro do mesmo ano.

Juiz efetivo
Mário Figueiredo Ferreira Mendes se afastou 
do TRE-MT em novembro de 1982.

Juiz efetivo

Benedito Pompeu de Campos Filho teve seu 
mandato expirado aos 5 de outubro de 1983, 
e foi substituído pelo desembargador Paulo 
Inácio Dias Lessa.

Juiz efetivo
Paulo Inácio Dias Lessa tomou posse aos 5 de 
outubro de 1983.

Juíza efetiva 
Shelma Lombardi de Kato retornou ao TRE-
-MT por indicação do Tribunal de Justiça, 
tomando posse aos 8 de março de 1984.

Juíza substituta Orlanda Luíza de Lima Ferreira
Juiz substituto José Corrêa de Almeida

Juiz substituto
Eliseu Cerisara foi convocado a partir de 30 
de junho de 1982.

Juiz substituto 
Mauro José Pereira foi convocado a partir de 
22 de setembro de 1982.

Juiz substituto

José Corrêa de Almeida teve seu biênio 
expirado na sessão de 10 de novembro de 
1982. Deixou o TRE-MT na sessão de 18 de 
dezembro do mesmo ano.

Juiz substituto 
Licínio Carpinelli Stefani foi reconduzido 
pelo Tribunal de Justiça aos 24 de março de 
1983.

Juiz substituto 
Flávio José Bertin foi reconduzido pelo 
Tribunal de Justiça aos 24 de março de 1983, 
tomando posse aos 11 de abril do mesmo ano.

Juiz substituto Elon Carvalho

Juiz substituto
Guiauro Araújo de Barros tomou posse na 
sessão de 28 de junho de 1983.

Juiz substituto 
Manoel Ribeiro Filho assumiu as funções na 
sessão de 28 de dezembro de 1983.

continua...

Procurador Re-
gional Eleitoral 

Oderly de Souza Azeredo

Procurador Re-
gional Eleitoral 

Luiz Vidal da Fonseca deixou o cargo aos 23 
de novembro de 1983.

Diretor Geral Denizart Augusto de Mello

Palavras de posse do 
desembargador Onésimo 
Nunes Rocha

O Presidente agradeceu as manifestações de confiança dos 
ilustres membros desta Casa em reconduzi-lo à Presidência 
do TRE para o biênio 1982-1984, tendo S. Exa. destacado a 
importância que o Estado de Mato Grosso tem no conceito 
internacional e enfatizou que como mato-grossense, descen-
dente de nordestinos, que perlustram as terras do Leste desde 
os idos de 1923, sabia perfeitamente aquilatar da responsabi-
lidade do encargo que lhe foi cometido e que, como conhe-
cedor das peculiaridades da terra e gente, com a vivência que 
tem na área da Justiça Eleitoral, afirmava de público o solene 
compromisso de bem servir à Justiça Eleitoral de Mato Gros-
so, justamente numa das mais difíceis fases da sua história, em 
face dos atos que precedem as eleições de 1982 e suas naturais 
consequências políticas e sociais. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 30 ago. 1982, fl. 56v-57)

Presidente Onésimo Nunes Rocha 
saúda a Pátria em 07/09/1982

À véspera de 7 de setembro de 1982, o presidente Onésimo 
Nunes Rocha discorreu sobre a significação da data para a his-
tória nacional:

[...] o feriado de 7 de setembro, data comemorativa da Inde-
pendência do Brasil, dizendo da crença que tem nos desti-
nos da pátria brasileira, tanto no presente quanto no futuro, 
lembrando a chama de civismo que envolvia a juventude gi-
nasiana da sua época, onde a população cuiabana aguarda-
va com ansiedade o desfile do Liceu Salesiano, que a todos 
contagiava não só pelo entusiasmo, cadência e civismo, ao 
envergarem a tradicional farda branca, com talabartes, en-
fim, todo um aparato que despertava o entusiasmo do povo, 
sobressaindo-se a sadia rivalidade existente à época, entre o 
Liceu Salesiano e o não menos tradicional Liceu Cuiabano. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 22, 6 set. 1982, fl. 60)
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Violência Eleitoral
Na sessão de 4 de novembro de 1982 foi lido ofício do Sr. 

Edison Freitas de Oliveira, presidente do PMDB-MT “[...] da 
denúncia apresentada à Secretaria de Segurança Pública sobre 
empreitada para assassinar o Padre Raimundo Pombo e José 
Garcia Neto e o consequente pedido de abertura de inquérito 
policial e garantia de vida para ambos os candidatos.” (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 4 
out. 1982, fl. 99)

TRE-MT, através da 1ª Zona 
Eleitoral, bloqueou 
favorecimento de transporte 
privado aos eleitores

Na sessão de 15 de novembro de 1982, alguns procedimen-
tos foram tomados pelo juiz eleitoral da 1ª Zona da capital vi-
sando inibir fraudes e favorecimentos:

[...] para que fosse montada a regular e necessária fiscaliza-
ção nas rodovias estaduais a fim de impedir o transporte de 
eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo a 
serviço da Justiça Eleitoral, os coletivos de linha regular não 
fretados e os de uso individual do proprietário para o exercí-
cio do próprio voto, e membros da sua família, pode constatar 
pessoalmente que as rodovias que deveriam ser fiscalizadas 
encontram-se no mais perfeito abandono pelas autoridades 
policiais de trânsito. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 22, 15 nov. 1982, fl. 110)

Eleição direta: 15 de novembro de 1982

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Júlio José de Campos PDS 203.605

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 18 dez. 1982, fl. 151v

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Roberto de Oliveira Campos PDS 147.213

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 18 dez. 1982, fl. 151v

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Bento de Souza Porto PDS 57.958
Gilson Duarte de Barros PMDB 41.931
Jonas Pinheiro da Silva PDS 35.069
Maçao Tadano PDS 24.595
Ladislau Cristino Cortes PDS 24.074
Dante Martins de Oliveira PMDB 22.474
José Márcio Panoff de Lacerda PMDB 20.883
Milton Teixeira de Figueiredo PMDB 17.663

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 18 dez. 1982, fl. 151v-152

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Ary Leite de Campos PDS 16.045
Osvaldo Roberto Sobrinho PMDB 15.411
Benedito Alves Ferraz PDS 14.951
Oscar da Costa Ribeiro PDS 14.002
Manoel Antônio Rodrigues Palma PMDB 13.547
Zanete Ferreira Cardinal PDS 12.748
Ricardo José Santa Cecília Corrêa PDS 10.716
Joaquim Sucena Rasga PMDB 9.487
Benedito Santiago PDS 9.157
Ernani Martins PMDB 8.303
Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli PDS 8.283
Djalma Carneiro da Rocha PDS 8.173
Pedro Rodrigues de Lima PDS 7.348
Roberto França Auad PMDB 6.999
Evaristo Roberto Vieira Cruz PDS 6.860
Antonio Ferreira Neto PMDB 6.693
João Bosco da Silva PMDB 6.668
Antônio Alberto Schommer PDS 6.354
Walter Fernandes Fidélis PMDB 6.252
Kazuo Kazu Sano PMDB 6.240
Kikuo Ninomiya Miguel PDS 6.053
Antonio Francisco Monteiro da Silva PDS 5.911
Samuel Greve PMDB 5.604
Luiz Antonio Vitório Soares PMDB 5.342

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 18 dez. 1982, fl. 152-152v

Revista Veja veicula notícias 
sobre fraudes nas eleições 
em MT: contestação do TRE-MT

O Presidente trouxe ao conhecimento da Casa a reportagem 
da revista Veja, reproduzindo ipsis verbo, na edição do dia 8 
do corrente, no jornal Correio da Imprensa, manifestando ao 
Pleno sua insatisfação e revolta pela forma como foram enfo-
cados os fatos pelo repórter daquela revista, que estivera neste 
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Tribunal entrevistando S. Exa. a respeito das ocorrências havi-
das no pleito de 15 de novembro próximo findo, distorcendo 
as palavras da Presidência, como que a provocar um prejul-
gamento sobre a conduta que o Dr. José Ferreira Leite, Juiz 
Eleitoral da 1ª Zona, tivera na condução do processo eleitoral. 
Invocou S. Exa. o testemunho do Dr. José Corbelino e da As-
sessora do Presidente, Dra. Alzil Conceição Mattozo Rodova-
lho, que presenciaram o evento, os quais podem perfeitamente 
confirmar que S. Exa. fora cauteloso em suas declarações, a 
ponto de pedir ao repórter, Sr. Cácio, que lesse os apontamen-
tos que havia feito, o que ocorrera, não se vislumbrando em 
nenhum momento a assertiva que oficialmente o Juiz Eleitoral 
da 1ª Zona era responsável por tais ocorrências e que afirma-
va com certeza que o citado Juiz fora induzido a erro. Encon-
trando ressonância na Casa as ponderações do Presidente, 
deliberou S. Exa. que encaminharia expediente à direção da 
revista Veja, pedindo-lhe que fosse reparado o equívoco em 
consonância com os dispositivos da Lei de Imprensa, no que 
obteve o apoio dos seus eminentes pares, os ilustres juízes que 
integram o colegiado desta Corte de Justiça. O Exmo. Sr. Dr. 
Wandyr Clait Duarte pediu a palavra, pela ordem, e formu-
lou proposição ao Tribunal no sentido de ser expedida uma 
nota oficial de esclarecimento à opinião pública com respeito 
às últimas notícias divulgadas pelo jornal Correio da Imprensa, 
concernentes à denúncia de fraude eleitoral na 1ª Zona Eleito-
ral. Argumentou o Dr. Wandyr Clait Duarte que essa nota viria 
conferir apoio e solidariedade ao Juiz da 1ª Zona Eleitoral, Dr. 
José Ferreira Leite, em virtude das várias acusações que lhe são 
imputadas. O Tribunal entendeu que não era oportuna a expe-
dição de uma nota oficial, a fim de evitar polêmica. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 9 
dez. 1982, fl. 132v-133)

Na sessão seguinte, de caráter extraordinário, aos 13 de de-
zembro de 1982, o presidente Onésimo Nunes Rocha convo-
cou o juiz José Ferreira Leite para que o mesmo: 

[...] ouvisse a manifestação de apreço e confiança que o Tribu-
nal Eleitoral hipotecava ao digno magistrado. Com a palavra, 
os membros assim se manifestaram: o Dr. Mário Figueiredo 
Ferreira Mendes disse que no transcorrer do processo eleitoral 
e por ocasião do pedido de exoneração do Dr. José Ferreira 
Leite da função de Juiz Eleitoral da 1ª Zona, talvez pressio-
nado por facções políticas, levantou a sua voz em defesa do 
magistrado, pois que o mesmo tinha e tem integral apoio deste 
Tribunal. O Dr. José Vidal disse não ser esta a primeira vez 
que o Tribunal manifesta sua solidariedade a um magistrado, 
assim, mais uma vez presta a sua homenagem ao Dr. José Fer-
reira Leite, pois conhece o seu valor moral e a sua integrida-
de. Hoje, os perdedores procuram alguém em quem possam 
descarregar o resultado de seus fracassos, mas que isto é da 
própria condição humana, pois muitos poucos têm a coragem 

de atribuir a si próprio a razão do seu fracasso. Finalmente, 
dizendo que por ocasião do pedido de exoneração do Dr. José 
Ferreira Leite como Juiz Eleitoral da 1ª Zona, o Tribunal não 
aceitou, pois tinha a certeza da sua honestidade e do seu amor 
ao trabalho. O Dr. José Corrêa de Almeida disse que conhe-
ce o Dr. José Ferreira Leite desde a Faculdade de Direito, pois 
que fora seu colega, conhecendo-o como profissional e, por 
isso mesmo, por um dever de consciência não poderia, nesta 
oportunidade, deixar de emprestar a sua solidariedade pelo 
trabalho honesto e eficiente que desenvolveu frente à 1ª Zona 
Eleitoral, durante a eleição e apuração, sempre cumprindo o 
seu dever. O Dr. José Corbelino disse que diante da campanha 
vil e impatriótica feita por determinado jornal, que não é dig-
no de respeito, e que pode ser taxado de imprensa marrom, 
que procura macular a integridade de homens honestos, quer 
também apresentar ao Dr. José Ferreira Leite o seu voto de so-
lidariedade, pedindo ao mesmo que não se esmoreça e conti-
nue no pedestal de magistrado íntegro e que sabe direcionar as 
causas que lhe estão afetas e não se curve ante as ameaças e que 
neste momento o Tribunal hipotecava-lhe solidariedade com a 
qual estava plenamente de acordo. O Dr. Benedito Pompeu de 
Campos Filho endossou as palavras dos que lhe antecederam. 
A Procuradoria Regional Eleitoral, através do seu represen-
tante nesta Casa, fez-se ouvir, dizendo que por diversas vezes 
teceu comentários a respeito do trabalho eficiente que o Dr. 
José Ferreira Leite vinha realizando na 1ª Zona, pois conhece 
a sua integridade moral e que sempre teve o seu apoio desde o 
início do processo eleitoral, quando era pressionado para que 
deixasse o Cartório Eleitoral, e que pôde testemunhar de pú-
blico o esforço desenvolvido por S. Exa. para que o trabalho 
da 1ª Zona tivesse o cunho de validade que todos esperavam. 
Com a palavra, o Dr. José Ferreira Leite agradeceu aos senho-
res membros, dizendo sentir-se gratificado pelo pouco que fi-
zera, entretanto, tudo foi feito com a maior boa vontade, não 
medindo sacrifícios e procurando superar as dificuldades para 
que tudo desenvolvesse a bom termo. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 13 dez. 1982, 
fl. 134-135v)

Protesto por ocasião da 
diplomação dos eleitos

Na sessão solene de diplomação dos eleitos nas eleições de 
15 de novembro de 1982, estiveram presentes o desembargador 
José Vidal, os doutores Mário Figueiredo Ferreira Mendes, José 
Corbelino, Eliseu Cerisara, Benedito Pompeu de Campos Fi-
lho, Wandyr Clait Duarte e Luiz Vidal da Fonseca, procurador 
regional eleitoral. Encontravam-se presentes ainda o governa-
dor do Estado, Frederico Carlos Soares Campos, desembarga-
dor Atahide Monteiro da Silva, presidente do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, Deputado Benedito Alves Ferraz, presi-
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dente da Assembleia Legislativa do Estado, Dr. José Monteiro 
de Figueiredo, presidente do Partido Democrático Social, Dr. 
Édson Freitas de Oliveira, presidente do Partido Democrático 
Brasileiro, vários candidatos eleitos e suplentes, bem como nu-
merosa assistência. Aberta a sessão, o presidente declarou que 
a mesma tinha por finalidade diplomar os candidatos eleitos 
no pleito de 15 de novembro do corrente ano para os cargos 
de governador do Estado, senador, deputados federais e esta-
duais, bem como o vice-governador e os respectivos suplentes 
dos deputados federais e estaduais no Estado de Mato Grosso. 

Inicialmente discursou o Sr. Edson de Freitas, em nome do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro:

Senhor Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Se-
nhores Desembargadores, Senhores Juízes, demais autoridades 
aqui presentes. Foi notada a ausência dos candidatos eleitos 
pelo PMDB, razão por que, como Presidente desta agremiação 
partidária, nós vimos aqui justificar a atitude desses nossos 
bravos companheiros. E vamos justificar lendo um documen-
to muito breve, muito rápido: O Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro, PMDB expressando a vontade da unani-
midade de seus filiados, vem de público, no ato de diplomação 
dos eleitos, reafirmar: 1º Que o povo mato-grossense foi vítima 
de uma das maiores, senão a maior de todas as fraudes eleitorais 
já cometidas neste país; provas do crime eleitoral praticado já 
foram documentadas; indivíduos votando duas, três e até nove 
vezes, títulos em poder de menores e outras inúmeras ocorrências 
delituosas, somadas à monumental presença do poder público e 
da força econômica corrompendo e ameaçando; 2º Que em de-
corrência, nosso Partido já promoveu perante o Juízo Eleitoral da 
Primeira Zona os procedimentos processuais cabíveis, visando a 
anulação do pleito de 15 de novembro. Tais medidas encontram-
-se presentemente em tramitação em grau de recurso, devendo 
subir à apreciação e julgamento do Colendo Tribunal Regional 
Eleitoral; 3º Que em solidariedade à opinião pública deste Esta-
do, do qual nosso Partido é o veículo mais legítimo e autêntico, e 
em virtude de estar sob pendência judicial a confirmação do plei-
to de 15 de novembro último, decidiu-se o não comparecimento a 
esta solenidade de diplomação de todos os candidatos eleitos por 
esta legenda. Nesta oportunidade, Sr. Presidente, torna-se impe-
rioso declarar que a decisão assumida neste instante de modo 
algum representa qualquer sentimento ou manifestação que im-
plique em desconsiderar a Justiça Eleitoral de nosso Estado, cuja 
expressão máxima, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, rece-
be de todo o eleitorado mato-grossense respeito e confiança. Nós 
apenas queremos manter a coerência, já que nós entramos na 
Justiça com um pedido de anulação, ainda não estamos aceitan-
do esses resultados que festejamos como definitivos e acataremos, 
e respeitosamente estaremos aplaudindo depois da manifestação 
da Justiça, quaisquer que sejam os dados finais. Muito obrigado.” 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 22, 21 dez. 1982, fls. 157-158)

A seguir, fez uso da palavra o deputado Júlio José de Campos:

[...] Nesta Augusta Casa e neste exato momento, estamos as-
sistindo um extraordinário acontecimento, que por si só cons-
titui uma prova eloquente, viva e irrefutável, antes de tudo e 
acima de tudo, no destino de nossa Pátria; ao recebermos o 
diploma que hoje nos são entregues por Vossas Excelências, o 
povo mato-grossense vê consumada a materialização do seu 
maior anseio cívico, ou seja, a tão esperada restauração da de-
mocracia em nossa querida Pátria, transformando em letras 
vivas os termos do art. 21 da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem: Todo homem tem o direito de tomar parte no gover-
no do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes 
livremente escolhidos. Termina a árdua missão política e conhe-
cido os resultados finais das eleições, podemos afirmar que da 
luta travada não restou derrotados, pois o único e exclusivo 
vencedor foi a livre e soberana vontade popular, que pacífica 
e democraticamente sufragou nas urnas os nomes de sua pre-
ferência para representá-lo no comando do destino do nosso 
imenso e promissor Mato Grosso. Para nós agora diplomados 
é chegada a inadiável hora de serem dissipadas e esquecidas to-
das as paixões partidárias e impõem-se ser restabelecida uma 
irrestrita união de nossas forças para alcançarmos o objetivo 
maior, ou seja, justificando com nosso desempenho a elevada 
confiança que o povo depositou em nossas pessoas. A história 
nos reservou a grande responsabilidade de mantermos ínte-
gro o imenso território mato-grossense e preservadas as suas 
gloriosas tradições. Portanto, para atingirmos tão importante 
objetivo torna-se indispensável que as próprias dissenções que 
não venham propiciar a germinação de nossas ideias divisio-
nistas em nosso querido Estado, podemos e devemos ter opi-
niões divergentes e por ela lutarmos, pois esta é a essência da 
própria democracia, porém, também devemos com despren-
dimento ceder, ante aos interesses maiores do nosso povo e do 
nosso Estado e juntos devemos trabalhar proficuamente para 
manter o Estado de Mato Grosso íntegro em suas dimensões, 
possibilitando assim agasalhar a grandiosidade dos ideais de 
seus filhos e de todos patrícios que conosco dividem as graças 
de viver nesta terra abençoada. Rogo a Deus que a motivação 
de 15 de novembro último, que foi o marco do movimento 
democrático em nosso país, sirva para todos nós como inspi-
ração permanente para a construção da obra de renovação e 
de mudança em que estamos empenhados em proveito do de-
senvolvimento do nosso Estado, fundado na justiça social. Ao 
terminar, cumpre-me o dever de reiterar o meu profundo res-
peito aos íntegros componentes do Poder Judiciário do meu 
querido Estado de Mato Grosso, que, com elevada honradez e 
imparcialidade, sabem cumprir a sacrossanta missão que lhe é 
confiada. Meus cumprimentos, ilustres membros do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Parabéns pela 
sua missão. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 22, 21 dez. 1982, fls. 158-159v)
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Encerrando a cerimônia, discursou o presidente do TRE-
-MT, desembargador Onésimo Nunes Rocha:

Registro ao ensejo desta solenidade no plenário do TRE-MT, 
nosso contentamento, nossa emoção em presidir os destinos 
da Corte Eleitoral mato-grossense, assinalando como evento 
principal, uma coincidência que me comove como mato-
-grossense simples e humilde, que sempre procurou pautar a 
sua conduta no cumprimento do dever, na obediência às leis, 
no respeito ao gênero humano; a coincidência do cinquen-
tenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 
Grosso, própria também é a oportunidade de assinalar que, 
graças ao trabalho de equipe, desde o mais graduado servidor, 
ao mais humilde dos nossos funcionários, que num trabalho 
de mãos dadas, conscientes das missões que lhe foram come-
tidas, souberam desempenhar à altura a missão que a Justiça 
Eleitoral lhes confiou. Para encerrar, quero neste ensejo, pa-
rafraseando a figura inesquecível do saudoso Presidente John 
Kennedy: não pergunteis o que nosso Estado pode fazer por vós, 
mas o que podeis fazer pelo nosso Estado. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 21 dez. 1982, 
fl. 159v-160)

Desembargador José Vidal

José Vidal descendeu de Mário Leite Vidal e Brasília Pinheiro 
Vidal, tendo nascido, em 17 de março de 1931, na Usina Tamanda-
ré, município de Santo Antônio de Leverger-MT.

Fez o curso primário na tradicional Escola Modelo Barão 
de Melgaço. Os cursos de Admissão e o Ginásio, no Colégio 
Salesiano São Gonçalo e concluídos em 1947.

Entrou no Seminário da Conceição, em 19 de março de 
1946. Em 1948 cursou o Noviciado Salesiano no Instituto Co-
ração Eucarístico de Jesus, em Pindamonhangaba-SP, tendo 
feito seus primeiros votos trienais, aos 31 de outubro de 1949. 
Em Lorena, no mesmo ano, cursou o primeiro ano de Filoso-
fia e Pedagogia e o segundo ano em 1950, em Campo Grande-
-MS, junto ao Instituto de Pedagogia e Filosofia São Vicente. 
De 1951 a 1954, fez o Tirocínio Salesiano, no Colégio Dom 
Henrique Mourão, em Lins-SP. 

Em 1954, no mês de fevereiro, deixou a Congregação 
Salesiana e ingressou na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, tendo colado grau 
em 1958.

Após ter se formado em Direito, voltou a Cuiabá, inscre-
vendo-se na OAB, sob n. 266. Advogou até 1979, quando foi 
nomeado desembargador pelo Quinto Constitucional, ingres-
sando na magistratura estadual depois 20 anos de advocacia. 
Na Corte de Justiça participou como membro da comissão de 
concursos para promotor. Ocupou o cargo de vice-presidente 
da Corte de Justiça estadual, biênio 1987-1988, tendo sido es-
colhido novamente por seus pares para o cargo de presidente, 
biênio 1989-1990. Aposentou-se em outubro de 1989, antes 
de completar o mandato. 

Integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-
so inicialmente na categoria de juiz efetivo, jurista, na vaga 
deixada pelo Dr. Benjamin Duarte Monteiro. Nova nomea-
ção para a mesma função, aos 11 de julho de 1961, findando 
seu biênio aos 19 de julho de 1963. Retornou ao TRE-MT, 
nomeado pela presidência da República, aos 5 de agosto de 
1964. Retornou à Corte Eleitoral como juiz substituto do Ju-
rista Sebastião de Oliveira, aos 13 de abril de 1973, porém 
declinou da função. Foi eleito, no dia 29 de agosto de 1978, 
na função de vice-presidente, assumindo a presidência pelo 
afastamento do desembargador Atahide Monteiro da Silva, 
aos 25 de agosto de 1980. No biênio 1982-1984 foi eleito vice-
-presidente e presidente da mais alta Corte Eleitoral de Mato 
Grosso, pelo afastamento do presidente, desembargador Oné-
simo Nunes Rocha, assumindo o cargo aos 23 de fevereiro de 
1983. Deixou a presidência do Tribunal Regional Eleitoral em 
1º de março de 1984, por término do biênio, retornando ao 
Tribunal de Justiça. 

Faleceu aos 5 de dezembro de 2006, ocasião em que o TRE-
-MT decretou luto oficial por três dias. Recebeu, mais tarde, 
homenagem especial do Tribunal de Justiça que, acolhendo 
as indicações dos Parlamentares estaduais, da Universidade 
Federal de Mato Grosso e da OAB/MT, outorgou a denomi-
nação oficial do Fórum da Comarca da Capital de “Desem-
bargador José Vidal”, confirmada pela Resolução n. 012/2007.

Discurso de posse do 
presidente José Vidal 

No dia 23 de fevereiro de 1983 o então presidente do TRE-
-MT, Onésimo Nunes Rocha, deixou o cargo por término de 
biênio. Assumiu o comando da Justiça Eleitoral de Mato Gros-
so o vice-presidente, desembargador José Vidal. Na oportuni-
dade, foi realizada uma nova eleição, no dia 24 de fevereiro de 
1983.
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Na oportunidade o Desembargador José Vidal disse que que-
braria uma tradição nesta Casa, pois que nesta sessão solene 
prestaria uma homenagem àquele que nos deixou de uma 
forma inusitada, por força de uma decisão do Egrégio Tri-
bunal de Justiça, o Desembargador Onésimo Nunes Rocha, 
que durante o período em que exerceu a Presidência deste 
Colegiado sempre pautou de maneira independente, procu-
rando de todas as formas bem cumprir com o seu dever, por 
isso mesmo, em homenagem àquele que dedicou a sua vida à 
causa da Justiça Eleitoral, solicitou a seus pares que se absti-
vessem de qualquer pronunciamento sobre o ato de sua posse 
hoje como Presidente desta Casa. Finalizou dizendo que uma 
homenagem mais patente a esse ilustre Magistrado é que não 
modificará nada do que fez o Desembargador Onésimo, pro-
curando da mesma forma manter os funcionários designados 
por ele nas mesmas funções, pois que o que era da confiança 
do Desembargador Onésimo também será da sua. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 22, 
2 mar. 1983, fl. 170-170v)

 
Pleno 1984-1985

1ª Eleição: 14 de março de 1984

Presidente

Carlos Avallone foi eleito na sessão extraor-
dinária de 14 de março de 1984, tomando 
posse no dia 21 do mesmo mês e ano. Deixou 
o TRE-MT aos 23 de fevereiro de 1985, por 
término de biênio.

Vice-presidente 
e Corregedora

Shelma Lombardi de Kato foi eleita na sessão 
extraordinária de 14 de março de 1984 e 
tomou posse no dia 21 do mesmo mês e ano. 
Aos 25 de março de 1985, por eleição, foi 
escolhida presidente do TRE-MT, tomando 
posse no dia 28.

Vice-presidente 
e Corregedor

Licínio Carpinelli Stefani assumiu aos 25 de 
março de 1985, com posse no dia 28.

Corregedor 
substituto

Paulo Inácio Dias Lessa renunciou ao cargo 
na sessão de 20 de março de 1985, mantendo-
-se como juiz efetivo.

Corregedor 
substituto

Zadir Ângelo foi nomeado juiz efetivo aos 6 
de março de 1985, foi eleito para o cargo to-
mando posse no dia 28 do mesmo mês e ano. 

Juíza efetiva
Orlanda Luíza de Lima Ferreira assumiu o 
cargo aos 4 de abril de 1984.

Juiz efetivo Wandyr Clait Duarte

Juiz efetivo
José Corbelino deixou o TRE-MT na sessão  
de 13 de março de 1985, tendo sido substituí-
do por Zadir Ângelo.

Juiz substituto Elon Carvalho
Juiz substituto Manoel Ribeiro Filho

continua...

Juiz substituto Flávio José Bertin

Juiz substituto 
Odiles Freitas Souza tomou posse aos 13 de 
março de 1985.

Juiz substituto
Mário Figueiredo Ferreira Mendes foi recon-
duzido ao cargo, assumindo aos 11 de maio 
de 1984. 

Juiz substituto 
Benedito Pereira do Nascimento retornou ao 
TRE-MT por indicação do Tribunal de Justiça, 
aos 15 de março de 1985.

Juiz substituto Guiauro Araújo Barros
Procuradora 

Regional 
Eleitoral

Lindaura Maria Araújo foi nomeada aos 2 de 
outubro de 1984, tomando posse na mesma 
data.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Oderly de Souza Azevedo

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Renato Antonio Mattei foi indicado pela Pro-
curadoria da República, aos 5 de novembro 
de 1984.

Diretor Geral
Denizart Augusto de Mello foi substituído por 
Walter Miranda da Fonseca.

Desembargador Carlos Avallone

Nasceu em 27 de fevereiro de 1928 em Bofete-SP, formou-se 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1953.

Nomeado para exercer o cargo de juiz substituto da capital, por 
ato do governo do Estado, datado de 29 de maio de 1964. Prestou 
concurso para o cargo de juiz de Direito vitalício, sendo aprovado e 
nomeado. Promovido, por antiguidade, para o cargo de desembar-
gador do Tribunal de Justiça, por ato do governo do Estado, datado 
de 29 de setembro de 1975, assumindo em 23 de outubro. 

Ingressou no TRE-MT como juiz efetivo. Foi eleito, em 24 de fe-
vereiro de 1983, para o cargo de vice-presidente da Justiça Eleitoral 
de Mato Grosso, tomando posse no dia 2 de março do mesmo ano. 
Assumiu a presidência de 1984 a 1986. Retornou ao TRE-MT como 
juiz efetivo, categoria desembargador, indicado pelo Tribunal de 
Justiça aos 12 de março de 1991 quando foi eleito vice-presidente 
na gestão 1991/1993.
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Discurso de posse do 
presidente Carlos Avallone

Sou grato por mais esta prova de confiança e estima que os 
meus colegas acabam de me conceder, elegendo-me para o 
honroso cargo de Presidente deste Colendo Tribunal Regional 
Eleitoral. Por mais que me esforce, sinceramente não consigo 
encontrar palavras que registrem as emoções que sinto neste 
momento e a gratidão pelos generosos conceitos que emitiram 
a meu respeito. 
Não desconheço a grandeza da missão que acabo de receber. 
Conheço de sobra do que me aguarda nesta Casa. Rogo a Deus 
que me permita ao menos manter, sem qualquer deslustre, o 
cargo que assumo com disposição para me fazer digno dos no-
mes venerandos que me antecederam. Um dos maiores galar-
dões de minha vida de magistrado foi o de ter integrado, como 
juiz de Direito, este Tribunal. Nele aprendi notáveis lições de 
Direito Público, conheci de perto a dinâmica do procedimento 
eleitoral e a celeridade da atividade, em face dos prazos exí-
guos e peremptórios. 
Essa Justiça, de jurisdição especialíssima, exige dos seus agentes 
o máximo de sua aplicação, diligência e inteligência. A minha 
volta a este Colegiado, agora na qualidade de Desembargador 
há pouco mais de um ano, me deu a sensação do retorno ao lar 
antigo. Agora, elevado à categoria de Presidente, não posso es-
conder, repito, a minha emoção, uma vez que a honraria é para 
mim o coroamento de toda uma carreira. Foi com tristeza que 
daqui saí, guardando, durante todo esse tempo, as melhores 
recordações dos dias aqui vividos. 
[...] Neste Tribunal sempre existiu perfeito entendimento en-
tre todos os seus membros, fruto dos ideais que enformam a 
nossa missão constitucional. Cumpri-la, com rigorismo é o 
empenho de todos. A Justiça Eleitoral é a expressão do regi-
me democrático. Daí a extraordinária importância dos seus 
pronunciamentos, entregue que a ela está, principalmente, a 
realização da vontade da maioria. 
O voto é a manifestação da soberania, pois todo o poder ema-
na do povo e em seu nome é exercido. A Justiça Eleitoral é a 
guardiã desse direito do cidadão de votar e ser votado. Está à 
frente de todo o processo, desde os atos iniciais e nem por isso 
menos importantes do alistamento até a organização e apura-
ção dos pleitos, com a proclamação dos resultados e diploma-
ção dos eleitos. Como um dos compromissos do Poder Judi-
ciário, tem por função precípua realizar instrumentalmente a 
prática da democracia em face das atribuições que lhe foram 
outorgadas, de dirigir o procedimento destinado a assegurar a 
autenticidade da representação política. 
[...] A Justiça Eleitoral no Brasil vem há muitos anos cumprin-
do com grandes dificuldades a sua honrosa missão, contri-
buindo com as medidas urgentes e necessárias para a realiza-

ção das eleições dentro do seu ambiente de calma e respeito. A 
sua missão específica depende, sobretudo, do nosso trabalho 
conjunto, da boa vontade, da honestidade e do esforço comum 
de todos os que nela labutam depende a estabilidade e funcio-
namento normal das eleições. É um instrumento da vontade 
popular que, por sua vez, é a essência do regime democrático. 
Sua atuação é no campo do Direito Público, onde a categoria e 
figuras próprias do Direito Eleitoral quase sempre dependem 
da fixação de noções e conceitos imprescindíveis ao deslinde 
dos problemas que lhe são afetos. Uma grande atividade admi-
nistrativa antecede e sucede aos períodos eleitorais.
No plano processual, as particularidades do sistema do Direito 
Eleitoral levam a soluções de admirável adequação pragmá-
tica. Está neste caso a técnica das preclusões que no processo 
eleitoral tem eficácia decisiva na eliminação dos óbices ao cur-
so da votação e das apurações e a proclamação dos resultados 
da eleição e diplomação dos eleitos. A Justiça Eleitoral, além 
de orientadora e vigilante, acompanha o processo das eleições, 
cuidando dos fatos na medida em que vão surgindo. Repousa 
no labor dos homens que a compõe, nos juízes que a servem 
depende do trabalho inestimável dos seus funcionários. 
Para que funcione a contento é necessário que ela tenha julga-
dores à altura da sua extraordinária missão. De todas as fun-
ções humanas, a mais nobre e a mais difícil é, evidentemente, a 
de julgar. No cenário judicionário, o advogado tem a missão de 
patrocinar direitos e, por isso cabe-lhe escolher os argumentos 
num determinado sentido favorável à pretensão do seu cliente. 
O Ministério Público é o fiscal da Lei. Mas ao Magistrado, obri-
gado a decidir, resta a dificuldade da opção irremediável na sua 
obrigação de distribuir justiça. A tarefa do Juiz requer prudên-
cia e firmeza e ao mesmo tempo humildade e desassombro, 
respeito às verdades imutáveis que o tempo não destrói e o 
espírito aberto às ideias novas. Ao embate desordenado dos in-
teresses e paixões, responde com a tranquilidade e certeza dos 
que ouvem antes de dizer, para dizer não o que desejam, mas o 
que deseja a Lei, com justiça. É na grandeza de seus juízes que o 
Poder Judiciário encontra a sua própria grandeza, pois quando 
os homens se apequenam, apequenam-se as instituições. É es-
pinhosa a tarefa que me aguarda. Conforta-me, porém, a certe-
za de que contarei com o inestimável auxílio dos demais mem-
bros do Colegiado, que felizmente está muito bem estruturado. 
[...] Aceitei essa difícil e honrosa missão que me foi confiada e é 
com renovado empenho que aguardo a ajuda dos juízes eleito-
rais do Estado e dos funcionários desta Casa. Prometo, solene-
mente, no desempenho do mandato, conduzir-me com a má-
xima imparcialidade e envidar os meus melhores esforços no 
sentido de assegurar a independência e tradição deste Tribunal, 
para que ele seja o guardião do direito positivo eleitoral, garan-
tindo a moralidade das eleições e reprimindo implacavelmente 
a fraude, onde quer que ela se apresente e qualquer que seja o 
aspecto de que se revista. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 22, 21 mar. 1984, fl. 265v-267v)
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Aproximando o TRE-MT da 
comunidade: criação de Postos 
Eleitorais – 1ª Zona de Cuiabá

Na sessão plenária de 18 de outubro de 1984 o Pleno do 
TRE-MT decidiu pela criação, junto ao Cartório Eleitoral, de 
Postos Eleitorais na 1ª Zona Eleitoral da capital, “[...] que fun-
cionem regularmente em locais, horários e prazos previamente 
estabelecidos, condicionando sua instalação à proposta especí-
fica ao Tribunal, observadas as disposições atinentes à espécie.” 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 23, 18 out. 1984, fl. 6v)

Abertura política: 
“Diretas Já” impulsionou 
movimentação popular

A abertura política brasileira teve início a partir de 1984, 
por ocasião da apresentação de uma Emenda Constitucional 
de autoria do mato-grossense, então Deputado Federal, Dante 
Martins de Oliveira, que preconizava o fim das eleições indire-
tas e proclamava as “Diretas Já”. Esse movimento contou com 
o apoio de diversos políticos da época como Franco Montoro, 
Luiz Inácio Lula da Silva, Ulysses Guimarães, Fernando Hen-
rique Cardoso, Tancredo Neves, José Serra, Mário Covas, Teo-
tônio Vilela, Eduardo Suplicy, Leonel Brizola, Miguel Arraes, 
entre tantos outros.

No dia 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das 
eleições diretas foi colocada em votação. Porém, para a desilu-
são do povo brasileiro, ela não foi aprovada. Em 15 de janeiro 
de 1985 foram realizadas eleições indiretas para presidente da 
República, a última ocorrida no Brasil, tendo Tancredo de Al-
meida Neves sido eleito. Porém, em função de uma doença, ele 
faleceu antes de assumir o cargo, sendo que o vice-presidente, 
José Sarney, tornou-se o primeiro presidente civil após o re-
gime de Ditadura Militar (1964-1985). (Folha de São Paulo, 
26/04/1984)

Eleição indireta: 15 de janeiro de 1985

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária
Tancredo de Almeida Neves PMDB

Fonte: Fundação de Pesquisas Cândido Rondon (1986, p. 12)

Palavras de despedida do 
presidente Carlos Avallone 

Na sessão de 22 de fevereiro de 1985, por término de biênio, 
deixou o TRE-MT o presidente Carlos Avallone que, depois de 
ser saudado pelos membros, [...] fez um relato de suas ativi-
dades no exercício da presidência do Tribunal, especialmen-
te com o objetivo de aumentar o eleitorado do Estado, tendo 
certeza do dever cumprido e que, apesar das lutas e sacrifícios 
enfrentados por sua família, nunca conseguiu ter ódio de nin-
guém, e comovido agradeceu os membros e funcionários pela 
homenagem. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 23, 22 fev. 1985, fl. 28)

Pleno 1985-1987

Eleição: 25 de março de 1985

Presidente
Shelma Lombardi de Kato foi eleita no dia 25 
de março de 1985, tomando posse aos 28 do 
mesmo mês e ano.

Vice-presidente 
e Corregedor

Licínio Carpinelli Stefani foi eleito no dia 25 
de março de 1985, tomando posse aos 28 do 
mesmo mês e ano.

Corregedor 
substituto

Zadir Ângelo tomou posse aos 28 de março 
de 1985.

Corregedor 
substituto

Paulo Inácio Dias Lessa deixou o TRE-MT 
por término de biênio aos 5 de outubro de 
1985. Reconduzido para mais um biênio.

Juiz efetivo Mário Figueiredo Ferreira Mendes

Juíza efetiva 
Orlanda Luíza de Lima Ferreira deixou o 
TRE-MT aos 3 de abril de 1986.

Juiz efetivo 
José Ferreira Leite tomou posse aos 7 de 
outubro de 1985, deixando o cargo aos 13 de 
fevereiro de 1986.

Juiz efetivo
Wandyr Clait Duarte deixou o TRE-MT, por 
término do biênio, aos 18 de outubro de 1985 
tendo sido substituído por Elon Carvalho.

Juiz substituto 
e efetivo

Elon Carvalho atuou como juiz substituto até 
2 de outubro de 1985, quando passou a titular, 
assumindo aos 18 de outubro de 1985, na 
vaga deixada por Wandyr Clait Duarte. 

Juiz substituto
José Tadeu Cury tomou posse no dia 3 de 
março de 1986.

Juiz substituto
Odiles Freitas Souza foi reconduzido para 
mais um biênio.

Juiz substituto 
Benedito Pereira do Nascimento foi indicado 
pelo Tribunal de Justiça, aos 15 de março de 
1985.

Juiz substituto
Salvador Pompeu de Barros Filho assumiu 
aos 19 de maio de 1986.

Juiz substituto
Julier Sebastião da Silva tomou posse aos 24 
de abril de 1997.

continua...
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Juiz substituto
Guiauro Araújo Barros deixou o cargo aos 28 
de junho de 1985.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

Oderly de Souza Azeredo foi substituído tem-
porariamente por Roberto Cavalcanti Batista, 
a partir de 13 de fevereiro de 1986.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Renato Antônio Mattei

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto

Moacir Mendes Souza foi nomeado aos 19 de 
fevereiro de 1986.

Diretor Geral Domingos Santana de Miranda

Desembargadora Shelma Lombardi de Kato

Nascida em São Paulo, capital, em 7 de abril de 1939.
Estudou Letras Clássicas na Faculdade de Filosofia da USP, 

bacharelando-se também em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fa-
culdade do Largo de São Francisco (USP).

Ingressou, por concurso, na magistratura do Estado de Mato 
Grosso, no ano de 1969, tendo esse cargo marcado, pela primeira 
vez, a atuação do segmento feminino no cargo de juíza de Direito.

Foi promovida, por merecimento, ao cargo de desembargadora 
do Tribunal de Justiça em 8 de novembro de 1979.

Atuou como juíza substituta e efetiva do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso. Aos 14 de março de 1984 foi eleita vice-
-presidente e corregedora da Corte Eleitoral. Assumiu a presidência 
entre 1985 e 1988.

Aposentou-se no ano de 2008 como desembargadora.

Discurso de posse da presidente 
Shelma Lombardi de Kato 

Ao raiar da Nova República, ao Poder Judiciário e em especial 
a Justiça Eleitoral cumprirá a tarefa de assegurar, na prática, 
os direitos políticos que a Constituição e as leis atribuírem aos 
cidadãos. É grave essa responsabilidade face às circunstâncias 

históricas que vivemos. A hora é de definição e de compromis-
so de rompimento com o passado obscuro de opressão e re-
pressão; que o momento histórico é de reconstrução da Nação, 
de acordo com as aspirações autênticas e profundas das mais 
amplas camadas do povo brasileiro. 
A Justiça Eleitoral não é apenas episódica, acionada nos mo-
mentos esporádicos em que se realizam as eleições, sendo este 
apenas um de seus pontos culminantes. Segundo os ensina-
mentos do Direito Constitucional, só há dois tipos de governo: 
o governo da força, imposto aos governados, e o governo con-
sentido, escolhido pelo povo. É através da representação que 
o poder se legitima, na medida em que os eleitos encarnam a 
vontade dos governados. 
Considero oportuno lembrar que para a Justiça Eleitoral cum-
prir sua relevante missão, sobretudo a de assegurar a lisura dos 
pleitos e a seriedade da apuração, deverá dispor de meios neces-
sários; deverá estar instrumentalizada e adequada para atender 
às exigências do serviço eleitoral. Para tal, dependerá principal-
mente de juízes em todas as Comarcas do Estado, a serem re-
crutados entre profissionais do Direito, competentes e honestos. 
Isso não será possível sem que se lhes assegure uma remunera-
ção à altura da importância e responsabilidade inerentes ao car-
go. A reformulação em andamento, dos vários institutos ora vi-
gentes com o advento da Nova República. O voto do analfabeto, 
na sua condição de iletrado, não é um fato da natureza, mas um 
fenômeno de governo que deverá ser resolvido, não pela exclu-
são. A democracia se assenta, mas não emana no direito do voto. 
Não basta ao povo escolher seus governantes, sem que a or-
dem estabelecida assegure a todos o acesso aos bens de toda 
a espécie, espirituais e materiais, sem o que não se pode falar 
em sociedade democrática. A democracia não é um conceito 
político, mas um conceito global que abarca vários aspectos: o 
econômico, o jurídico e o social. 
Este Tribunal e todos os Juízes Eleitorais do Estado deverão 
enfrentar a nova ordem, querida pela sociedade brasileira, 
com independência e galhardia, como tem feito até agora, 
malgrado os percalços decorrentes da falta de recursos huma-
nos e materiais. Não será outro o nosso propósito que o de 
servir à Nação e ao povo, no esplendor do amanhecer de Pás-
coa da libertação desta Nova República, soberana e justa. Que 
assim seja. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 23, 28 fev. 1985, fl. 43-43v)

Recadastramento Eleitoral: 
Mato Grosso 100%

Dentre as muitas realizações da gestão da desembarga-
dora Shelma Lombardi de Kato à frente da presidência do 
TRE-MT, destacam-se os efetivos investimentos realizados 
no campo do alistamento eleitoral. Com o dinâmico processo 
de colonização da região Norte de Mato Grosso, tornou-se 
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necessário investir na integração dessa população ao proces-
so eleitoral de Mato Grosso, uma vez que escolheram essa 
unidade federativa para viver, oferecer seu trabalho e talento, 
demonstrando vontade de exercer plenamente seu direito à 
cidadania. 

Um dinâmico e desafiador processo foi desencadeado no 
momento em que a desembargadora Shelma Lombardi de 
Kato, ao lado dos demais presidentes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do país, convocados pelo então presidente José Neri 
da Silveira, aceitou o grande desafio de levar a Justiça Eleitoral 
aos mais longínquos e distantes pontos nos serviços de reca-
dastramento eleitoral. 

Na sessão de 6 de abril de 1986, foi lido um telex do Tribu-
nal Superior Eleitoral anunciando que no dia 10 de abril estava 
planejada a realização de um programa, em âmbito nacional, 
em circuito interno da Embratel, entre 14h e 15h para serem 
dirimidas dúvidas quanto ao alistamento eleitoral. As pergun-
tas deveriam ser encaminhadas antes do dia 15 de abril, a fim 
de que o TSE pudesse respondê-las, dirimindo as dúvidas. (Li-
vro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 
23, 6 abr. 1986, fl. 166)

Ministro do TSE visita TRE-MT 
e confere resultado do 
recadastramento eleitoral

O TRE-MT recebeu a visita do ministro do Superior Tri-
bunal Eleitoral, José Neri da Silveira, na sessão de 13 de junho 
de 1986, para, in loco, verificar o final do processo de recadas-
tramento eleitoral. Por este fato inusitado até então na história 
do TRE-MT, o Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, na sessão de 18 de 
junho do mesmo ano, 

[...] propôs ao Tribunal uma homenagem à Desembargadora 
Shelma Lombardi de Kato pela dedicação, tenacidade, abne-
gação e sucesso no recadastramento eleitoral, que culminou 
com a visita espontânea do Ministro Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, visita esta que veio justamente objetivar o 
coroamento dos trabalhos realizados pela Exma. Desembar-
gadora Presidente. Foi feita também uma proposição de que 
fosse feita uma placa em razão da visita do Ministro José Neri 
da Silveira neste Tribunal, a fim de ser colocada no saguão do 
prédio, pela importância que foi para a história deste Tribunal 
em seus cinquenta anos de existência, nunca haver recebido 
visita tão ilustre como a do Ministro Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 23, 13 jun. 1986, fl. 186)

O trabalho desenvolvido no recadastramento eleitoral de 
Mato Grosso foi reconhecido nacionalmente, visto as notícias 
estampadas em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo:

Jornal do Brasil, 14/06/1986

Cuiabá – O Presidente do TSE, José Néri da Silveira, disse 
que o recadastramento eleitoral, que se encerra amanhã em 
todo o país, exclui do processo eleitoral brasileiro as fraudes 
e as irregularidades. Segundo o Ministro, o trabalho reali-
zado permitiu que a Justiça Eleitoral preparasse a Nação 
para votar na Assembleia Nacional Constituinte, este ano, 
em eleições limpas. A Justiça Eleitoral se aproximou do povo 
e afastou o intermediário, que maculava os pleitos eleitorais 
– disse Néri da Silveira. Ele garantiu que a principal fase do 
recadastramento eleitoral – a coleta de informações através 
do preenchimento de formulários – está concluída e, ape-
sar das dificuldades a Justiça conseguiu superar o número 
de 61 milhões de eleitores, registrados até dezembro de 85.
José Néri da Silveira participou, em Cuiabá, do último en-
contro com os Tribunais Regionais Eleitorais antes do encer-
ramento do prazo de recadastramento. Até o recadastramen-
to, Mato Grosso tinha 615 mil eleitores registrados e, ontem, 
o número de formulários preenchidos e entregues ao TRE 
ultrapassava a 25% da população eleitoral anterior. Estão 
recadastrados cerca de 800 mil eleitores, mas como o prazo 
de filiação eleitoral só se encerra no dia 6 de agosto, é pro-
vável que Mato Grosso atinja 1 milhão de eleitores. Alguns 
municípios localizados ao Norte do Estado, e que receberam 
o maior número de migrantes nos últimos anos, tiveram suas 
populações eleitorais dobradas. (Jornal do Brasil. Acervo de-
sembargadora Shelma Lombardi de Kato)

Visita do ministro do TSE, José Neri da Silveira, ao TRE-MT
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Primeiro Ciclo de Estudos 
de Direito Eleitoral 

Na sessão de 2 de outubro de 1985, o Dr. Zadir Ângelo co-
municou sobre o sucesso do 1º Ciclo de Estudos de Direito 
Eleitoral, com palestras gravadas e transcritas. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 23, 2 out. 
1985, fl. 110)

Eleição direta: 15 de novembro de 1986

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Carlos Gomes Bezerra PMDB 394.786

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleitos1986-1990.html>

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
José Márcio Panoff de Lacerda PMDB 283.041

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 22 dez. 1986, fl. 244

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Júlio José de Campos PFL 61.002
Osvaldo Roberto Sobrinho PMDB 40.685
Joaquim Sucena Rasga PMDB 32.997
Antero Paes de Barros PMDB 29.930
Manoel Antônio Rodrigues Palma PMDB 27.783
Percival Santos Muniz PMDB 27.145
Jonas Pinheiro da Silva PFL 21.335
Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli PDS 16.723

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 22 dez. 1986, fl. 244-244v

Deputados Estaduais eleitos 

Candidato Sigla partidária Votos
Roberto França Auad PMDB 21.110
Luís Antônio Vitório Soares PMDB 10.174
Antonio Carlos Lopes de Amaral PMDB 9.170
Evaristo Roberto Vieira da Cruz PFL 8.774
Hermínio Barreto PL 8.559
Hermes Gomes de Abreu PMDB 8.522
Teocles Antunes Maciel Neto PFL 8.319
Thais Bergo Duarte Barbosa PMDB 7.910
José Esteves de Lacerda PMDB 7.850

continua...

Candidato Sigla partidária Votos
William Rodrigues Dias PMDB 7.729
Osvaldo Rodrigues Paiva PMDB 7.534
Augusto Mário Vieira PMDB 7.377
João Bosco da Silva PMDB 7.317
Kazuo Kazu Sano PMDB 7.219
Kikuo Ninomiya Miguel PDS 7.169
José de Arimatéia Fernandes da Silva PMDB 6.904
Sebastião Alves Júnior PMDB 6.727
Moisés Feltrin PFL 6.712
Eduíno Jacome Orione PFL 6.564
Haroldo de Arruda PFL 6.561
Antônio Joaquim Moraes 
Rodrigues Neto

PDT 6.178

Hilton de Campos PFL 6.051
João Batista Teixeira Santos PFL 5.504
Gonçalo Pedroso Branco de Barros PFL 4.990

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 22 dez. 1986, fl. 244v

Diplomação dos Candidatos 
eleitos – 1986

A diplomação dos eleitos em 15 de novembro de 1986 
ocorreu no dia 22 de dezembro de 1986. Na abertura, a Banda 
e Coral da UFMT executaram o Hino Nacional brasileiro. A 
seguir, discursou a presidente do TRE-MT, desembargadora 
Shelma Lombardi de Kato, que enalteceu a relevância do papel 
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, relembrando aos eleitos 
suas responsabilidades para com a sociedade:

[...] Com inexcedível júbilo, o Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso encerra mais um ciclo de vida democrática, ao 
cumprir o solene ritual da diplomação dos eleitos. Em cir-
cunstâncias incomuns, o Poder Judiciário levou a termo a 
árdua missão de conduzir o processo eleitoral, fazendo-o, 
como sempre, com independência, lisura e seriedade. A bem 
da verdade, em tão pouco espaço de tempo e consideradas as 
nossas distâncias geográficas e as inúmeras dificuldades de or-
dem material e pessoal, dir-se-ia impossível concluir. em to-
das as suas etapas, a maratona cívica que envolveu os Juízes 
Eleitorais, funcionários do TRE e das escrivanias. Assim é que 
em pouco mais de três meses foram recadastrados no Estado 
aproximadamente 850.000 pessoas, inscrevendo-se 826.886 
eleitores. Simultaneamente, procedeu-se à consulta plebiscitá-
ria em 24 localidades que se transformaram em municípios, 
adquirindo a sonhada autonomia política e administrativa. 
Mais de 200.000 novos eleitores foram incorporados ao colé-
gio eleitoral de Mato Grosso. E, num prazo recorde de 40 dias 
lutando contra o tempo e contra a falta de recursos, a Justi-
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ça Eleitoral entregou 96% dos títulos de eleitores em todo o 
Estado. Tão ingente tarefa só foi possível graças ao apoio dos 
órgãos públicos, das instituições, da classe política e de toda 
a comunidade. A todos o mais profundo e sincero agradeci-
mento. O recadastramento consubstanciou o esforço da Jus-
tiça Eleitoral para expungir os vícios do sistema e tornar mais 
democrático o processo político, possibilitando a participação 
de todos sem exclusão dos mais humildes. 
À Justiça Eleitoral coube ainda por dever legal fiscalizar a 
propaganda eleitoral, para que a mesma se fizesse dentro das 
regras pré-estabelecidas pelo legislador e com o máximo de 
equilíbrio. Nos embates da campanha ocorreram excessos 
e desvios que impuseram providências, seja para assegurar 
maior igualdade entre os candidatos, coibindo o abuso do 
poder econômico, seja para manter elevado, tanto quanto 
possível, o nível da propaganda. Chegou-se enfim às eleições, 
incluindo-se as municipais, nos 24 novos municípios, em cli-
ma de ordem, de segurança e de tranquilidade para o eleitor. 
A força federal e a milícia estadual estiveram presentes, ao 
lado da Justiça Eleitoral, a serviço do povo, não para reprimi-
-lo, mas para garantir-lhe o direito de votar, livre de pressões 
e de coação. Por todos esses motivos, regozija-se o Tribunal 
Regional Eleitoral com os que hoje são por ele diplomados. 
A apuração dos votos, desvelando o segredo oculto nas ur-
nas, trouxe à luz os nomes dos vencedores. E porque eles se 
submeteram ao crivo da aprovação popular, são merecedo-
res do nosso respeito, da nossa admiração e do nosso apre-
ço. Ungidos pelo povo e coroados com os louros do triunfo, 
os eleitos são portadores da fé e da esperança de milhares de 
concidadãos. Grande é a sua responsabilidade! Deles espera-
-se capacidade e honestidade; inteligência, vontade de ação 
voltada para os interesses comuns da nacionalidade; serieda-
de e coragem!, virtudes essas cada vez mais raras... Que suas 
promessas se cumpram!, que os interesses públicos não se-
jam postergados pelos interesses de clãs ou de grupos! Que 
o rosto sofrido da Nação brasileira esteja estampado em suas 
mentes, para que seus atos sejam marcados de sagrada ira e 
possam governar e legislar com retidão e bondade, inspirados 
no amor e na justiça.
 [...] Mato Grosso foi privilegiado por Deus que o prodigali-
zou em recursos naturais. Deverá enfrentar com seriedade a 
questão energética e deverá fazê-lo democraticamente, nunca 
a partir de soluções de gabinete, prontas e acabadas na cabeça 
de técnicos ou de pessoas limitadas ao trato burocrático, sem 
nenhuma preocupação com o ser humano e com a vida. As 
nações mais desenvolvidas voltam os seus olhos para o Pan-
tanal Mato-grossense, como um patrimônio da humanida-
de. O Pantanal é o mais rico e o mais agredido ecossistema e 
também um dos últimos a ser preservado. A sociedade mato-
-grossense repudia com veemência a construção de usinas e 
de obras que causem impactos ecológicos, sem ampla e prévia 
discussão por todos os segmentos sociais e sem que estejam 
examinadas todas as alternativas. Mato Grosso optou por uma 
nova sociedade democrática, responsavelmente dirigida pelos 

governantes com a participação de todos e sem o autoritaris-
mo tecnocrático, antissocial.
O progresso virá fatalmente, mas com sabedoria e respeito ao 
meio ambiente; com a preservação dos recursos renováveis 
indispensáveis à vida; e a salvo da fúria iconoclasta dos pre-
dadores. É lugar comum que, por mais alto que seja o saber 
científico e maior o grau do desenvolvimento, as necessidades 
básicas fundamentais não mudaram. E, no homem, a maior 
permanência é a de viver. E inexorável é o fato do amor como 
o da morte. Sobre o tema, William Shakespeare escreveu um 
conto, segundo o qual um velho monarca, não desejando mor-
rer sem conhecer a história de seu povo, contratou os dou-
tos do país para escrevê-la. Sentindo já aproximar-se o fim 
e vendo que os volumosos compêndios se acumulavam sem 
que houvesse tempo para a sua leitura, pediu aos mais sábios 
que a resumissem. Eles escreveram sobre os súditos do Reino: 
They lived, loved and died. Eles viveram, amaram e morreram. 
Na singeleza da lenda, o maior dramaturgo de todas as épo-
cas sintetizou toda a história da humanidade que se insere no 
eterno retorno, cíclico, universal: a que tudo nos leva, no dizer 
de Mário Sanchez, desde um pequeno esboço da teoria atômica, 
até os meandros do emaranhado da realidade, até as regras da 
dialética, ou a geometria projetiva, tudo nos sugere um círculo, 
um movimento circular, um retorno. Em sua passagem efêmera 
pela terra, o homem, esse animal político, na expressão aristo-
télica, sente imperioso desejo de viver e de amar! E de qualquer 
modo, perpetuar-se! 
[...] Tal é o significado mais profundo desta solenidade: uma 
liturgia de fé, a renovação da crença na cidade do futuro que 
juntos haveremos de construir, na qual o homem possa reto-
mar sua grandeza originária de filho de Deus e de senhor da 
história. Na cidade do futuro não haverá opressores, nem opri-
midos; apenas irmãos, unidos na comunhão de sua própria 
humanidade. O egoísmo será banido; a terra não será jamais 
fonte de especulação e de lucro. Ela será preservada e partilha-
da. Seus frutos serão abundantes e alimentarão as cidades e os 
campos. Lúcido e consciente, o homem entenderá que sem as 
dádivas e os recursos da natureza não poderá sobreviver. Com-
preenderá que, na sua pureza e humildade, é a água que torna 
possível a vida e que sem ela todos pereceriam. Não poluirá os 
rios, nem lhes causará a morte. Conviverá em harmonia com a 
natureza, respeitando-a. Será solidário com todas as criaturas, 
plantas e animais, porque a elas está ligado em cósmica união; 
porque faz parte de um mesmo todo, porque foi gerado pelo 
mesmo amor transcendente que criou todas as coisas. Na cida-
de do futuro, a injustiça será expurgada das fórmulas legais. A 
justiça será praticada por todos os cidadãos, para sempre liber-
tados de toda a forma de opressão. A justiça governará os ho-
mens e a justiça e a paz se abraçarão, pois ambas procedem do 
coração de Deus. A Justiça Eleitoral, homenageando os eleitos, 
deseja-lhes venturoso e próspero governo, profícua legislatura, 
para sua glória e da Nação. Que assim seja! Feliz Natal a todos. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 23, 22 dez. 1986, fl. 247-250v)
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Pleno 1987-1989

1ª Eleição: 12 de março de 1987

Presidente

Shelma Lombardi de Kato foi reeleita aos 12 
de março de 1987, tomando posse no mesmo 
dia. Teve seu biênio encerrado na sessão 3 de 
março de 1988.

Vice-presidente 

Benedito Pereira do Nascimento foi eleito 
aos 12 de março de 1987, tomando posse 
no mesmo dia. Assumiu, em substituição, a 
presidência a partir de 10 de março de 1988. 

Vice-presidente
Atahide Monteiro da Silva tomou posse aos 
12 de março de 1988, tendo seu biênio findo 
aos 12 de março de 1989.

Corregedor 
Regional 
Eleitoral

Elon Carvalho foi eleito aos 12 de março de 
1987, tomando posse no mesmo dia. Teve 
seu biênio findo em setembro de 1987, como 
juiz efetivo. Foi reconduzido pelo Tribunal de 
Justiça, aos 24 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo
Salvador Pompeu de Barros Filho teve seu 
biênio encerrado em 19 de maio de 1988.

Juiz efetivo

Mário Figueiredo Ferreira Mendes foi eleito 
aos 12 de março de 1987, tomando posse no 
mesmo dia. Afastou-se do TRE-MT aos 16 de 
dezembro do mesmo ano.

Juiz efetivo
Zadir Ângelo teve seu biênio prorrogado, 
tomando posse aos 25 de junho de 1987.

Juiz efetivo

José Ferreira Leite foi indicado pelo Tribunal 
de Justiça, aos 24 de setembro de 1987, 
tomando posse na sessão de 7 de outubro do 
mesmo ano, em segundo biênio.

Juiz efetivo

Paulo Inácio Dias Lessa deixou o TRE-MT 
aos 5 de outubro de 1987, por término de 
biênio, tendo sido substituído por José 
Ferreira Leite.

Juiz substituto 
e efetivo

Odilon de Oliveira assumiu o cargo em 16 de 
dezembro de 1987.

Juiz substituto
Mauro José Pereira assumiu aos 12 de março 
de 1987, deixando o cargo aos 12 de março 
de 1989.

Juiz substituto
Aparecido Chagas foi indicado pelo Tribunal 
de Justiça, aos 24 de setembro de 1987, 
tomando posse aos 7 de outubro de 1987.

Juiz substituto
Ludovico Antônio Merighi assumiu aos 24 
de agosto de 1988.

Juiz substituto
Guiauro Araújo de Barros tomou posse aos 
31 de agosto de 1988.

Juiz substituto
Ernani Vieira de Souza assumiu aos 13 de 
setembro de 1988.

Juiz substituto
José Tadeu Cury teve seu biênio renovado em 
setembro de 1988.

Juiz substituto
César Augusto Batista de Carvalho assumiu 
aos 16 de fevereiro de 1989.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

Oderly de Souza Azeredo solicitou, aos 9 de 
abril de 1987, desligamento do TRE-MT, por 
remoção para Brasília.

continua...

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto 

Moacir Mendes Souza assumiu o cargo no 
dia 23 de abril de 1987. 

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto 

Ítalo Fioravante Sabo Mendes atuou a partir 
de 5 de agosto de 1987.

Diretora Geral Dulce de Castro Brandão

Ao ser reeleita presidente da Corte de Justiça Eleitoral, a 
desembargadora Shelma Lombardi de Kato foi saudada pelos 
membros do Pleno e por autoridades presentes.

Presidente Shelma Lombardi 
de Kato: Cidadã Cuiabana

Na sessão de 2 de setembro de 1987, o Dr. Mário Figueiredo 
Ferreira Mendes usou da palavra para parabenizar a desembar-
gadora Shelma pela justa homenagem prestada pela Câmara 
Municipal, concedendo-lhe o título de Cidadã Cuiabana:

Congratulou-se com a Desembargadora Shelma pelo feliz 
acontecimento, motivo de muita satisfação para os seus ami-
gos, principalmente aqueles que convivem diariamente neste 
Tribunal. Ao encerrar suas palavras, disse que pelos trabalhos 
prestados à nossa cidade pela Desembargadora Shelma, o tí-
tulo que ora lhe foi outorgado pela Edilidade Cuiabana de há 
muito fazia merecedora. 
O Exmo. Dr. Ítalo Fioravante Sabo Mendes, Procurador Regio-
nal Eleitoral, endossando as palavras do Dr. Mário Figueiredo 
Ferreira Mendes, cumprimentou a Desembargadora Shelma 
pela honrosa homenagem. 
Agradecendo as homenagens recebidas, a Desembargadora 
Shelma assim se pronunciou: Como não tive oportunidade de 
manifestar por ocasião da feliz e grata solenidade, agradeço 
ao eminente Dr. Mário Figueiredo Ferreira Mendes pelo en-
sejo que me dá de registrar a minha emoção e a minha honra 
por ser agraciada com o título de Cidadã Cuiabana. Cuiabá 
é a cidade que amo de longa data. Para mim foi um amor 
irrelutável e a primeira vista. Se é verdade que nenhum amor 
é perdido, é também verdade que melhor é o amor quando 
é correspondido. E é isso o que sinto ao tornar-me Cidadã 
Cuiabana, por um gesto de generosidade do povo da terra, 
através de seus legítimos representantes. Por seu passado 
glorioso, por seus filhos ilustres, por seu futuro promissor, 
Cuiabá é e será a cidade amada dos nossos sonhos, de nossas 
realizações e de nossa esperança. Quero, assim, perpetuar, em 
ata, a minha comovida e imorredoura gratidão pela graça de 
ser Cidadã Cuiabana, e que o meu agradecimento seja trans-



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012184

mitido à Augusta Câmara Municipal de Cuiabá, enviando-se 
cópia deste pronunciamento aos preclaros membros. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 
23, 2 set. 1987, fl. 288v-289)

Palavras de despedida da 
desembargadora Shelma 
Lombardi de Kato

Na sessão de 3 de março de 1988, a presidente Shelma Lom-
bardi de Kato comunicou ser aquela sua última sessão, por tér-
mino de biênio. Na ocasião, fez um breve balanço de sua gestão: 

Ao término do biênio neste Egrégio Tribunal Regional Elei-
toral desejo, nesta oportunidade, registrar os meus agradeci-
mentos aos eminentes pares, pelo apoio que recebi em dois 
períodos consecutivos com que me honraram sufragando o 
meu nome para o desempenho desta missão tão importan-
te, que é a Presidência da Corte Eleitoral. Eu quero agradecer 
a confiança que me foi depositada e a título de prestação de 
contas dizer que, na medida do possível, tudo fiz para não des-
merecer a confiança depositada, dentro das minhas limitações, 
mas com dedicação, com amor e com todo o zelo. 
Nós todos da Justiça Eleitoral passamos por dois períodos 
muito difíceis e sacrificados. Tivemos eleições municipais em 
1985, antes mesmo de ser instituído, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, através de lei federal, o sistema eletrônico de pro-
cessamento de dados no serviço eleitoral, o Tribunal Regional 
Eleitoral realizou correição em todo o Estado de Mato Grosso, 
exatamente visando demonstrar ao povo que a Justiça Elei-
toral não era aquilo que se pretendeu dela dizer nas eleições 
de 1982. Nós procuramos demonstrar através de um traba-
lho correcional as distorções, oportunismo e má fé dos que só 
viam fraudes e falcatruas no sistema eleitoral. 
Num trabalho manual, a Justiça Eleitoral conferiu os seus ar-
quivos, fez correição em seus Cartórios. Quando o recadastra-
mento de dados chegou, Mato Grosso já tinha demonstrado 
que aquela tão decantada duplicidade de títulos, na maior 
parte das vezes, referiam-se a homônimos, fato esse consta-
tado em todo o Brasil. Em 1986, o Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso procedeu ao plebiscito e cinquenta novos 
municípios foram criados. Foi procedido o recadastramento 
eleitoral, duplicando o número de eleitores em todo o Estado, 
corrigido e expurgado o vício pela defasagem do sistema an-
terior. Foram entregues os títulos numa batalha memorável, 
com exiguidade de prazo. 

Foi procedida a eleição e apuração naquele ano difícil em que 
o Tribunal já vinha de uma maratona desgastante, dentro da 
mais absoluta lisura, com rapidez possível e a única tentati-
va de fraude foi desmascarada, detectada, sendo reconhecida 
tempestivamente pelo Tribunal, adotadas as medidas cabíveis 
no que o Tribunal Superior Eleitoral, confirmando a decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral, só fez solidificar o prestígio da 
Justiça Eleitoral.
[...] Também na área administrativa nós procuramos envidar 
esforços para obter recursos e prover os Cartórios, na medida 
da possibilidade, equipando-os e, assim que nós conseguimos 
verbas para a aquisição de mobiliários, mesas, cadeiras, re-
metidos para as zonas eleitorais. Adquirimos um carro para 
a Presidência desta Corte, tendo em vista que a Corte só pos-
suía um carro, já bastante utilizado, mas em razoável estado 
de conservação, e fazia todos os serviços, tanto os burocráticos 
como entrega de material. Servia à Presidência, à Corregedoria 
e a todas as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral. Nós 
conseguimos adquirir mais um veículo para o TRE, a fim de 
bem servir à Casa. 
Também o serviço de manutenção do cadastro dos eleitores, 
com a implantação do novo sistema demandou uma série de 
provimentos e, finalmente hoje nós estamos na etapa final, 
com a assinatura do contrato com a Datapreve. A instalação 
está sendo feita, o Cartório Eleitoral também foi equipado 
para acompanhar o sistema, sendo também um marco impor-
tante para nós a mudança do Cartório para um prédio na Ave-
nida Prainha, que não sendo suntuoso, mas é decente e limpo, 
e hoje tendo o Dr. Díocles Figueiredo na jurisdição eleitoral da 
1ª zona, que também pode se dizer, organizado. 
Sempre reputei que uma das condições para a eficiência de 
qualquer serviço é a organização. Etimologicamente nós sa-
bemos que a palavra mundo vem de mundus, latim, que é do 
verbo mudare, limpar. O próprio Deus ao criar o universo nos 
mostrou a necessidade da ordem, da limpeza e da organiza-
ção. Hoje, podemos dizer que a Justiça Eleitoral está, se não 
organizada, se organizando para prestar serviços à comunida-
de. Tudo isso não seria possível, repito, se não fosse o apoio, a 
ajuda, a força que os meus eminentes pares me emprestaram, 
a cooperação dos servidores todos do TRE e das mais longín-
quas Zonas Eleitorais onde nós vimos atos de heroísmo com 
sacrifícios da saúde das pessoas. 
A direção do Tribunal e também aqueles que já se foram e que 
não poderiam ser esquecidos na minha gratidão, recordo do 
Dardanham, que praticamente morreu em serviço, enfrentan-
do momentos difíceis por que passamos e nos dando toda co-
laboração. D. Dulce, a quem eu fui tirar do sossego do lar, sua 
merecida aposentadoria, entendendo que era a pessoa que a 
Instituição reclamava, para que tivéssemos este Tribunal boni-
to, limpo, decentemente instalado, até com um certo conforto. 
Professor Domingos foi um verdadeiro herói, durante a apu-
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ração, desde a confecção das cédulas eleitorais, aparentemente 
uma coisa tão simples, mas foi um verdadeiro drama, inclusive 
com a confecção de cédulas erradas, já nas vésperas das elei-
ções, não havendo tempo material a não ser que se trabalhasse 
direto, de manhã, à tarde e à noite e viajasse de madrugada 
para que as mesmas fossem entregues ao Juiz. 
Tudo isso o nosso velho amigo Prof. Domingos fez com sacri-
fícios, sofreu pressão durante os trabalhos de apuração, sofreu 
ataques, incompreensão, ficando firme no seu posto. O pessoal 
também da Assessoria da Presidência, Alzil, Dirce, funcioná-
rios das demais seções deram todos os seus esforços para que 
os trabalhos fossem realizados. O pessoal da copa também foi 
solícito e se dedicou a seu humilde mister para servir à Presi-
dência e ao Tribunal. Até o pessoal da limpeza eu quero agra-
decer, porque hoje é um Tribunal que faz por merecer o lugar 
que ele deve ocupar, como uma Corte Superior e que tem rele-
vância no contexto nacional. Os Juízes Eleitorais também nas 
suas respectivas zonas foram verdadeiros heróis, fato este até 
apontado pela esposa do Ministro Neri, quando de sua visita a 
Mato Grosso; numa reunião com os juízes, ela se mostrou en-
cantada com o idealismo, com o amor, com o carinho com que 
os juízes encaravam sua missão. Eles não podem ser esqueci-
dos e não posso deixar de registrar o meu agradecimento, que-
ro, portanto, renovar perante esta Corte o meu agradecimento. 

Eu só tenho a agradecer a Deus, a Vossas Excelências e a toda 
Justiça Eleitoral, do mais alto escalão ao mais humilde ser-
vidor, por tudo aquilo que eu pude prestar de serviço à co-
munidade mato-grossense, com a ajuda dos senhores e com 
palavras de agradecimento eu quero saudar o Desembargador 
Benedito Pereira do Nascimento, meu eminente colega, e re-
gistrar também a minha satisfação pelo fato de que o Desem-
bargador Benedito Pereira do Nascimento assumirá a função 
dignificante que eu vou deixar nestes dias, e registrar também 
a minha satisfação pelo fato de que o Desembargador Pereira 
terá ao seu lado o Desembargador Atahide Monteiro da Sil-
va, uma das maiores expressões, também juntamente com o 
Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, da Magis-
tratura mato-grossense. Ambos são homens da mais elevada 
reputação, idoneidade, são expressões da cultura jurídica, 
profundamente identificados com o povo, com a terra, com 
a gente e com a Justiça. Portanto, a Justiça Eleitoral estará em 
boas mãos. Quero pedir desculpas a todos pelas falhas que co-
meti nesse período, por possíveis desacertos, porque isso é da 
contingência humana. 
A todos, portanto, o meu muito obrigado, principalmente pela 
paciência que tiveram em tolerar as minhas faltas. Muito obri-
gado. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 24, 3 mar. 1988, fl. 24v-26v)
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Da abertura democrática ao processo de 
informatização das eleições (1989-2000)

Pleno 1989-1991

Eleição: 21 de março de 1989

Presidente

Benedito Pereira do Nascimento foi eleito 
e empossado no dia 21 de março de 1989. 
Deixou o TRE-MT, por término do segundo 
biênio, aos 12 de março de 1991, tendo sido 
substituído pelo vice-presidente Odiles 
Freitas Souza. 

Vice-presidente
Odiles Freitas Souza tomou posse no dia 21 
de março de 1989.

Corregedor

Zadir Ângelo foi empossado no dia 21 de 
março de 1989. Deixou o TRE-MT, por 
término de biênio, na sessão de 27 de junho 
do mesmo ano.

Corregedor 
substituto e 

efetivo

José Ferreira Leite foi eleito substituto, 
tomando posse no dia 21 de março de 1989. 
Passou a efetivo na sessão de 28 de junho 
de 1989. Aos 17 de outubro de 1989 foi 
reconduzido no cargo de juiz efetivo para 
segundo biênio, deixando o TRE-MT para 
atuar na Justiça comum.

Corregedor 
substituto

Guiauro Araújo de Barros foi eleito na sessão 
de 28 de junho de 1989. Deixou o TRE-MT 
por término de biênio, na sessão de 30 de 
março de 1990. Foi reconduzido aos 27 de 
setembro do mesmo ano.

Juiz efetivo
Elon Carvalho teve seu biênio encerrado aos 
3 de outubro de 1989. Foi substituído por José 
Silvério Gomes.

Juiz efetivo
José Silvério Gomes foi indicado pelo 
Tribunal de Justiça, tomando posse aos 17 de 
outubro de 1989.

Juiz efetivo

Lindoval Marques de Brito foi indicado 
pelo Tribunal Regional Federal, 1ª Região 
de Brasília/DF, tomando posse no dia 5 de 
dezembro de 1989.

Juiz substituto
Mário Figueiredo Ferreira Mendes assumiu, 
por recondução, aos 5 de dezembro de 1989.

Juiz efetivo 

Carlos Avallone foi indicado, aos 12 de março 
de 1991, pelo Tribunal de Justiça na vaga 
deixada por Benedito Pereira do Nascimento. 
Tomou posse no dia 14 do mesmo mês e ano.

continua...

Juiz substituto
José Jurandir de Lima tomou posse aos 20 de 
abril de 1990.

Juiz substituto
Ludovico Antônio Merighi foi reconduzido, 
na mesma categoria, aos 26 de setembro de 
1990, quando tomou posse.

Juiz substituto
Aparecido Chagas teve seu biênio renovado 
aos 24 de setembro de 1989.

Juiz substituto
César Augusto Batista de Carvalho teve seu 
biênio findo aos 16 de fevereiro de 1991.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Salvador Pompeu de Barros Filho tomou 
posse aos 10 de novembro de 1989 como juiz 
efetivo. Retornou ao TRE-MT assumindo aos 
2 de abril de 1990.

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto 

Roberto Cavalcanti Batista

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

substituto

Guiomar Teodoro Borges assumiu aos 20 
de novembro de 1989, no lugar de Roberto 
Cavalcanti Batista.

Diretora Geral Dulce de Castro Brandão

Pleno 1989-1991
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Desembargador Benedito Pereira do Nascimento

Nasceu no dia 3 de abril de 1939, em Cuiabá. Filho de Gonçalo 
José do Nascimento e da professora Vera Pereira do Nascimento.

Os primeiros estudos foram cursados junto à tradicional Es-
cola Modelo Barão de Melgaço, sendo que o nível médio no antigo 
Colégio Estadual, hoje Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Müller”. 
Bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais e diplomou-se pela Fa-
culdade Federal de Direito de Mato Grosso. 

No Ministério Público, atuou como promotor de justiça, pro-
curador da República no Estado de Mato Grosso e procurador re-
gional eleitoral.

Sua carreira na magistratura teve início ao assumir o cargo de 
juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste, sendo promovido de-
sembargador, por merecimento, em 1º de março de 1979.

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como juiz substituto e 
juiz efetivo. Respondeu pela vice-presidência e corregedoria a par-
tir de 10 de março de 1988, sendo eleito e empossado presidente do 
TRE-MT no dia 21 de março de 1989, biênio 1989-1991.

Aposentou-se, a pedido, em 2009.

Discurso de posse do presidente, 
desembargador Benedito 
Pereira do Nascimento

Ao assumir, por reeleição, o cargo de presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, o desembargador Benedito Pereira do 
Nascimento, na sessão de 21 de março de 1989, pronunciou o 
seguinte discurso: 

Prezados colegas, douto Procurador Eleitoral, funcionários da 
Casa. Embora o ato ser de extrema simplicidade, mas é um 
ritual de singeleza e podemos dizer de autêntica amabilidade, 
que nós situamos nesta Casa, vivemos como irmãos diante das 
dificuldades que enfrentamos no nosso labor judicante. 

Mas, coincidentemente o novo colega que hoje se empossa 
destaca-se no Tribunal de Justiça do Estado exatamente por 
essa simplicidade. É um homem que vem da luta, buscando 
sempre o seu ideal de bem servir à Justiça. Ultimamente ocu-
pou a Augusta Presidência do Tribunal de Justiça do Estado e 
logo em seguida, por consenso da maioria dos seus pares, foi 
indicado para servir a esta Corte Eleitoral. 
Nós gostaríamos neste instante, em nome da Corte Eleitoral, de 
transmitir ao eminente Desembargador Odiles Freitas Souza a 
nossa satisfação por vir integrar esta Corte. Bem sabemos que 
poderemos contar com a sua experiência, sua vivência nos in-
trincados problemas que se apresentam à Justiça como um todo 
e queremos desejar, em nome dos colegas e também dos funcio-
nários da Casa, os nossos mais ardentes votos de boas-vindas. 
Que V. Exa. possa contribuir conosco, nestes dois (2) anos 
seguintes que se avizinham as pugnas eleitorais, eleições para 
Presidência da República e para o Governo do Estado e este 
Tribunal possa contar com a sua dedicação, com seu talento e 
sobretudo com a sua experiência. 
Ao Desembargador Odiles nossos votos de boas-vindas. Aceite 
a nossa alegria e sabemos que a presença de V. Exa. vai aumen-
tar mais este elo que nos une. Aceite os nossos mais sinceros 
cumprimentos e votos de uma feliz e fecunda vida judicante 
entre nós. 
Em poucas palavras, tenho a acrescentar e agradecer o gesto de 
confiança e prometer que tudo farei, evidentemente no limite 
das minhas forças, para produzir nesta Casa, mas com o apoio 
de todos. 
Eu repito aqui o que já disse quando substitui a Desembar-
gadora Shelma: Todos os êxitos são creditados ao Colegiado, 
todos os nossos êxitos como também nossos revezes, nós ca-
minhamos como um todo, especialmente neste momento da 
vida institucional do País. Vamos enfrentar duas eleições e nós 
apostaremos de contar com o apoio de todos e especialmente 
do Desembargador Odiles, que em sua trajetória de vida judi-
cante vem somar conosco. 
Nós aqui, Desembargador, repito, vivemos como irmãos. Infe-
lizmente não podemos torcer para que o eminente colega, Dr. 
Mário Mendes, aqui permaneça. Nós todos já manifestamos 
a nossa alegria, o nosso contentamento com a promoção do 
Dr. Mário Mendes. Ele não era para ir para o Tribunal de Jus-
tiça Superior, mas sim para o Tribunal Superior Federal, pelo 
seu trabalho, pela sua inteligência e pela sua sensibilidade de 
julgador. 
Só nós que trabalhamos no Ministério Público, já há muitos 
anos, por mais de 20 anos, tivemos a honra e a felicidade de 
com ele instalar a Justiça Federal no Estado e sabemos das di-
ficuldades que o Dr. Mário enfrentou. Então, eu quero neste 
instante, nessa escolha que V. Exa. me confiara, transmitir essa 
honraria, essa alegria, a um Magistrado, a um amigo que eu 
sempre admirei, o Dr. Mário Figueiredo Ferreira Mendes, a 
homenagem ao seu ingresso no Colegiado da Justiça Federal. 
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Dr. Mário, como professor de muitos de nós aqui, como nosso 
amigo, aceite uma homenagem, não só do seu ex-aluno, mas 
também a de seus pais, Prof. Francisco Mendes e Professora 
Izabel, não esquecendo também do nosso colega que conosco 
sofreu nesta luta diária o sacrifício da Comarca de Cuiabá. Dr. 
Mário, transfiro essa escolha, essa generosa escolha dos colegas 
como homenagem a V. Exa. 
Muito obrigado a todos por essa recondução à Presidência do 
Colegiado. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 24, 21 mar. 1989, fl. 177v-178v)

Da direita para esquerda o presidente desembargador Benedito Pereira 
do Nascimento, desembargadora Shelma Lombardi de Kato e Dr. Mário 

Figueiredo Ferreira Mendes

O voto do menor na eleição 
de 15 de novembro de 1989

Pela primeira vez a legislação eleitoral brasileira previu, de 
modo facultativo, o voto do menor de 18 anos. Na sessão de 8 
de agosto de 1989, foi registrado em ata o número de eleitores 
de Mato Grosso, entre 16 e 17 anos, que se inscreveram no re-
gistro eleitoral:

Cuiabá: 

m 16 anos: 5.687

m 17 anos: 6.131

m Total: 11.818

Outros municípios de MT:

m 16 anos: 1.277

m 17 anos: 1.475

m Total: 2.752

m Total Geral: 14.570

(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 8 ago. 1989, fl. 15)

Visita do Coordenador Geral de 
Informática do Tribunal Superior 
Eleitoral, Dr. Roberto Siqueira 

Na sessão de 4 de novembro de 1989, o TRE-MT recebeu a 
visita do Dr. Roberto Siqueira, coordenador geral de informá-
tica do TSE. Inicialmente, o presidente cumprimentou o visi-
tante, dizendo de sua competência e segurança no comando da 
Coordenação Geral de Informática e de seus conhecimentos 
em matéria eleitoral, razão maior da sua presença no TRE-MT 
para orientar, esclarecer dúvidas e colocar toda a sua experiên-
cia à disposição dos juízes eleitorais: 

O Dr. Roberto iniciou sua explanação fazendo uma aborda-
gem rápida sobre as providências do TSE para o pedido de 
registro da candidatura do Sr. Sílvio Santos à Presidência da 
República, pelo PMB. Disse também que quanto aos comen-
tários feitos em nível nacional sobre o temor de fraude no 
processo eleitoral, deixava claro não haver justificativa para 
tal fato, vez que, conforme normas disciplinadoras do proces-
so eleitoral, os partidos políticos terão muitas oportunidades 
para exercerem a fiscalização permanente, não apenas durante 
o desenrolar das eleições, mas também durante toda a apu-
ração dos resultados. Disse mais, que, antes de passar aos co-
mentários das normas contidas na Resolução TSE n. 15.500 e 
alterações introduzidas, conforme publicação feita nos Diários 
da Justiça da União de 25 de outubro de 1989 e 1º de novem-
bro do mesmo ano, esclarecia que para garantir os trabalhos 
da Comissão Apuradora do TRE, à qual compete determinar 
o processamento dos boletins de urna para a totalização dos 
resultados e a transmissão imediata dos dados ao TSE, pelo 
sistema de teleprocessamento e canal de voz, foram tomadas 
todas as providências para que o sistema de programação dos 
computadores comandados pela Coordenadoria Regional de 
Informática fosse vistoriado, testado e comprovado que tudo 
está dando certo e em ordem. Disse mais que, graças aos recur-
sos da informática, espera ter o resultado final das eleições, até 
20 ou 22 nov. 1989. Isso feito, passou à abordagem de pontos 
mais controvertidos da Resolução n. 15.500/89 e citou proble-
mas relacionados à agregação, desagregação de seções e expe-
dição de Boletins; proibição de desmembramento ou criação 
de seções após a emissão das folhas de votação; apuração de 
eleição, cujo fato novo é a criação do chamado Comitê inter-
partidário; Boletins de apuração, forma correta para o seu pre-
enchimento, recomendando toda atenção na sua conferência, 
antes da distribuição das vias respectivas. Ressaltou que aos 
partidos políticos estão reservadas muitas oportunidades no 
processo de fiscalização da apuração de votos, nas fases de es-
crutinação, recebimento de boletins, totalização de resultados, 
transmissão dos mesmos para Brasília e também na divulga-
ção dos resultados para a imprensa. Concluídos os esclareci-

Ac
er

vo
 p

ar
tic

ul
ar

 d
o 

de
se

m
ba

rg
ad

or
 B

en
ed

ito
 P

er
ei

ra
 d

o 
N

as
ci

m
en

to



Parte II – Justiça Eleitoral em Mato Grosso: percurso, evolução e personalidades 189

mentos do Dr. Roberto Siqueira, o presidente recomendou aos 
juízes o cumprimento rigoroso do Calendário Eleitoral e das 
normas contidas na Resolução n. 15.500/89; a guarda das Ca-
bines Eleitorais e o controle das urnas. Falou sobre o sistema 
de segurança no processo eleitoral através da Polícia Militar, 
Polícia Federal e Força Federal. Explicou o processo de utili-
zação de aeronaves para transporte de urnas. Pediu atenção 
especial dos Srs. Juízes para o cuidado com o material remeti-
do às Zonas Eleitorais. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 24, 4 nov. 1989, fl. 49-49v)

Corregedoria e as providências 
relativas à propaganda eleitoral

Na sessão de 5 de setembro de 1989, o corregedor José Fer-
reira Leite apresentou um relatório sobre as providências to-
madas:

[...] comunicou à Casa as providências adotadas pela Corre-
gedoria para o controle e fiscalização da propaganda eleitoral, 
Anunciou que já recebeu o expediente da Prefeitura Munici-
pal, indicando os locais designados para a propaganda eleito-
ral nos termos da legislação vigente, que são os mesmos ado-
tados pela administração anterior. De tais procedimentos deu 
ciência aos veículos de comunicação (rádios, jornais, televisão 
etc.) mostrando ainda que no quadro dos locais destinados 
à propaganda, já está especificado o valor da multa imposta 
aos infratores. O Desembargador Odiles Freitas Souza falou 
da sua preocupação com o fato da multiplicação de farto ma-
terial de propaganda do candidato Leonel Brizola, espalha-
do, principalmente, em muros, jardineiras e outros locais ao 
longo das ruas centrais da cidade e indagou dos meios que a 
Corregedoria vai utilizar para coibir tais abusos. Esclarecendo, 
disse o Sr. Corregedor que todas as providências permitidas 
em lei serão tomadas contra os responsáveis, quando forem 
utilizados bens públicos para a propaganda. Entretanto, quan-
do esta propaganda se fizer em propriedade particular, acha 
mais difícil adotar medidas idênticas como as previstas para os 
bens públicos, principalmente quando houver autorização dos 
proprietários da casa. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 24, 5 set. 1989, fl. 26v-27)

Saudação de despedida à 
servidora Dulce Brandão, 
pelo presidente, desembargador 
Benedito Pereira do Nascimento

À direta, no exercício de sua atividade, a diretora geral Dulce Brandão 

Na sessão de 17 de outubro de 1989, o presidente desem-
bargador Benedito Pereira do Nascimento saudou a servidora 
Dulce Brandão, por ocasião de sua despedida:

Em toda a sua vida profissional, vem-se sentindo como pessoa 
marcada para ser tocada por fatos afetivos, como o que ora 
se repete, quando, envolvido por sentimento de grande emo-
ção, encontra-se diante de pessoa como a D. Dulce Brandão, 
a quem aprendeu a admirar pela sua eficiência, dedicação e 
comportamento exemplar no desempenho de suas funções. 
Falou das qualidades morais e profissionais que constituem o 
perfil da homenageada, pessoa que soube conquistar, ao longo 
da sua vida pública, a estima e o respeito dos que a cercam, 
pelo exemplo do trabalho honesto e dedicado e, principalmen-
te, pela confiança ilimitada dos Presidentes que passaram pelo 
TRE. Tal fato serviu de motivo para o seu retorno à Secretaria 
do TRE, em 1986, na condição de Diretora Geral, durante a 
administração da Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, 
quando já se encontrava aposentada. Disse mais, da sua alegria 
e do seu prazer redobrado em contar com a colaboração sin-
cera, leal e eficiente da D. Dulce, quando assumiu o cargo de 
Presidente da Casa. Agora, após período de convivência cor-
dial e fraterna com a colaboradora prestativa de jornada diária 
no Tribunal, o destino, novamente, o sacode com emoções que 
não gostaria de sentir: ver tão brilhante e dedicada servidora 
deixar a Diretoria Geral do Tribunal, para retornar ao convívio 
de seus familiares. Assim, sendo, diante dos Srs. Juízes, do Pro-
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curador Regional Eleitoral, dos funcionários da Casa, sente-se 
na obrigação de testemunhar à homenageada o carinho, a gra-
tidão e o reconhecimento de todos, desejando-lhe felicidades 
junto aos seus familiares, homenagem que vai reproduzida na 
placa que lhe passava às mãos, nas palavras gravadas assim: À 
Diretora Geral D. Dulce de Castro Brandão, agradecimentos e 
louvor pela sua abnegação e competência nos serviços prestados 
ao Tribunal Regional Eleitoral. Cuiabá, outubro de 1989. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 
17 out. 1989, fl. 41)

Eleições de 1989
A eleição de 15 de novembro de 1989 foi marco histórico 

do retorno das eleições diretas para presidente da República, 
após um período de 29 anos. Foram lançadas vinte e duas can-
didaturas.

Eleição direta: 1989

1º turno: 15 de novembro de 1989  •  2º turno: 17 de dezembro de 1989

Presidente – 1º turno

Candidato Sigla 
partidária

Votos

Brasil(1) Mato 
Grosso(2)

Fernando Collor de Mello PRN 22.611.011 344.973
Luiz Inácio Lula da Silva PT 11.622.673 76.700
Leonel Brizola PDT 11.168.228 75.194
Mário Covas PSDB 7.790.392 33.472
Paulo Salim Maluf PDS 5.986.575 43.679
Guilherme Afif Domingos PL 3.272.462 66.916
Ulysses Guimarães PMDB 3.204.932 56.209
Roberto Freire PCB 769.123 4.375
Aureliano Chaves PFL 600.838 4.928
Ronaldo Caiado PSD 488.846 9.902
Affonso Camargo Neto PTB 379.286 4.073
Enéas Ferreira Carneiro PRONA 360.561 2.747
José Alcides Marronzinho 
de Oliveira PSP 238.425 2.877

Paulo Gontijo PP 198.719 2.402
Zamir José Teixeira PCN 187.155 2.622
Lívia Maria de Abreu PN 179.922 2.437
Eudes Oliveira Mattar PLP 162.350 1.776
Fernando Gabeira PV 125.842 1.451
Celso Brant PMN 109.909 1.431
Antônio dos Santos Pedreira PPB 86.114 1.082
Manuel de Oliveira Horta PDC 83.286 1.029
Armando Corrêa da Silva PMB 4.363 333

Fonte: (1) TSE. Apuração eleitoral, n. 47, 1990
            (2) Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 29 nov. 1989, fl. 65v

Presidente eleito

Candidato Sigla 
partidária

Votos

Brasil(1) Mato 
Grosso(2)

Fernando Collor de Mello PRN 35.090.206 475.046
Fonte: (1) TSE. Resolução n. 16.575, de 12 jun. 1990. Eleição presidencial. Resultado 

final. Disponível em: <http://222.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>
 (2) Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 29 nov. 1989, fl. 65v

Agradecimento à UFMT 
e à Comissão Apuradora 
nas eleições de 1989

Na sessão de 22 de novembro de 1989, o presidente desem-
bargador Benedito Pereira do Nascimento falou sobre a cola-
boração que o TRE-MT vem recebendo da direção da UFMT, 
não apenas nos trabalhos com a realização do concurso ora 
homologado, mas também na assistência dada aos membros 
da Comissão Apuradora do Tribunal, instalada num dos Blo-
cos da Universidade, razão pela qual propunha aos presentes 
envio de expediente àquela Reitoria e também ao presidente 
da Copeve agradecendo as atenções e colaboração. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 22 
nov. 1989, fl. 62)

O presidente agradeceu também o trabalho brilhante e de 
fôlego marcado pela dedicação, lisura e cuidados desenvolvi-
dos pelos membros da Comissão Apuradora, presidida com 
firmeza e competência pelo Dr. Guiauro Araújo de Barros e 
coadjuvada por profissionais altamente respeitados no campo 
jurídico, como são os Drs. Salvador Pompeu de Barros Filho e 
José Silvério Gomes. Falando aos presentes, o Dr. Guiauro ci-
tou algumas dificuldades encontradas, mas facilmente contor-
nadas, tendo em vista a colaboração dos membros e da Secre-
taria da referida Comissão, razão pela qual, em nome de todos, 
agradecia o apoio recebido da Presidência e dos servidores da 
Casa. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 24, 22 nov. 1989, fl. 62)

Propaganda Eleitoral – 1990
Na sessão de 10 de setembro de 1990, o presidente do TRE-

-MT, desembargador Benedito Pereira do Nascimento, 

[...] alertou aos presentes sobre a necessidade de serem toma-
das providências mais enérgicas e rigorosas com referência à 
propaganda eleitoral, tendo em vista o nível em que ela está 
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sendo feita e as inúmeras reclamações de que os candidatos es-
tariam usando o espaço cedido pelo TRE, no horário gratuito, 
para agressões verbais. Disse mais, que diante de tal fato suge-
ria até que se suspendesse a Propaganda por um determinado 
tempo (03 dias ou até 01 semana), ou que se convocassem os 
partidos para uma reunião de advertência. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 10 set. 
1990, fl. 148v)

O caso ficou resolvido na sessão plenária de 25 de setembro 
de 1990 que, tendo por base o Ementário sobre propaganda 
Eleitoral expedido pelo TSE, decidiu:

1. Que os pedidos de resposta por ofensas ocorridas nos pro-
gramas de propaganda de resposta por ofensas ocorridas nos 
programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser exa-
minados e decididos originalmente pelo plenário do Tribunal 
Regional Eleitoral; 2. Que o direito de resposta deferido seja 
exercido no prazo máximo de 48 horas a partir da decisão; 3. 
Que o tempo concedido para a resposta não exceda o empre-
gado na ofensa; 4. Que o teor desta Resolução seja comunica-
do aos demais TRE’s, para imediata e fiel observância. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 
26 set. 1990, fl. 154v-155)

II Encontro de presidentes 
de TREs

Na sessão de 11 de setembro de 1990, o presidente desem-
bargador Benedito Pereira do Nascimento fez um balanço das 
principais discussões ocorridas no II Encontro de presidentes 
de TREs, realizado em Vitória/ES, 

[...] onde foram tratados problemas de interesse dos Regio-
nais, idênticos em todos os Estados da Federação. Falou do 
descontentamento manifesto por todos os Presidentes, em vir-
tude do tratamento que lhes têm dispensado o TSE, deixando-
-os totalmente a descoberto em suas decisões. Falou ainda das 
providências que estão sendo tomadas pelos Presidentes no 
encaminhamento dos projetos relacionados à atualização dos 
valores das Gratificações e Jettons pagos aos Juízes e Membros 
do TSE e TREs para apreciação no Congresso Nacional, tudo 
em regime de urgência. Esclareceu sobre as medidas que estão 
sendo adotadas para a regulamentação do art. 121 da Consti-
tuição Federal, eis que constataram que o TSE não pretende 
cuidar disso. Por fim, deixou transparecer seu contentamento 
em mostrar que o Regional de Mato Grosso, apesar dos sacrifí-
cios que todos enfrentam, já pode ser considerado em situação 

privilegiada se comparado com os demais, onde existem pro-
blemas gravíssimos aguardando solução. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 24, 11 set. 1990, 
fl. 149-149v)

Eleição direta: 1990

1º turno: 3 de outubro de 1990  •  2º turno: 25 de novembro de 1990

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Jayme Veríssimo de Campos PFL (PTB/PDS/PL/PTR) 401.005

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos_1945_1990>. Acesso em: 
17 abr. 2010

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Júlio José de Campos PFL 331.212

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos_1945_1990>. Acesso em: 
17 abr. 2010

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Jonas Pinheiro da Silva PFL 49.428
Augustinho Freitas Martins PTB 29.938
João Batista Teixeira Santos PFL 27.335
Wilmar Peres de Farias PL 23.751
Wellington Antonio Fagundes PL 22.595
Manoel Antônio Rodrigues Palma PTB 21.507
José Augusto da Silva Curvo PMDB 14.488
Oscar César Ribeiro Travassos PDS 13.485

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos_1945_1990>. Acesso em: 
17 abr. 2010

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Roberto França Auad PTB 26.732
Moisés Feltrin PFL 13.016
Nereu Botelho de Campos PFL 11.498
Wilson Pereira dos Santos PDT 10.140
Benedito Pinto da Silva PFL 10.091
Romoaldo Aloízio Boroczynski Júnior PFL 9.474
Paulo Sérgio da Costa Moura PDS 8.827
Lincoln Heimar Saggin PFL 8.467
Amador Ataíde Gonçalves Tut PL 8.177
Humberto Melo Bosaipo PFL 7.566

continua...
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Candidato Sigla partidária Votos
Kikuo Ninomiya Miguel PFL 7.238
Jaime Marques Gonçalves PFL 7.005
Gonçalo Pedroso Branco de Barros PFL 6.877
Jorge Yoshiaki Yanai PFL 6.650
Jaime Luiz Muraro PFL 6.279
Jair Benedetti PMDB 6.264
Dionir de Freitas Queiroz PFL 5.899
Joemil José Balduíno de Araújo PMDB 5.257
Hermes Gomes de Abreu PMDB 5.096
Antônio Porfirio de Brito PDT 4.978
Serys Marly Slhessarenko PT 4.958
Geraldo Dias Reis PRN 4.621
Leonildo Erece Menin PDC 4.206
José Antonio da Costa Sardinha PRN 3.756

Fonte: Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 8 dez. 1990, fl. 188v

1990 – Diplomação dos Eleitos
Na sessão extraordinária de 8 de dezembro de 1990 ocor-

reu a diplomação dos eleitos no pleito de 3 de outubro para os 
cargos de governador, vice-governador, senador, deputados fe-
derais, deputados estaduais e respectivos suplentes. Estiveram 
presentes o presidente do TRE-MT, desembargador Benedito 
Pereira do Nascimento, o desembargador Odiles Freitas Souza, 
Drs. José Ferreira Leite, Guiauro Araújo de Barros, Ludovico 
Antônio Merighi, José Silvério Gomes, Lindoval Marques de 
Brito e o procurador regional eleitoral Dr. Roberto Cavalcanti 
Batista, assim como o governador do Estado, Dr. Edison Freitas 
de Oliveira, o presidente do Tribunal de Justiça, desembarga-
dor Flávio José Bertin, o presidente da Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso, deputado estadual Antônio Carlos Lopes 
do Amaral, o prefeito de Cuiabá, Dr. Frederico Carlos Soares 
Campos, o Reitor da UFMT, Dr. Frederico Augusto Müller Jú-
nior, e outras autoridades civis e militares. 

A cerimônia teve início com a execução do Hino Nacional, 
pela Orquestra Sinfônica e Coral da UFMT, sob a regência do 
maestro Marcelo Bussik. Em seguida, o presidente do TRE-MT, 
desembargador Benedito Pereira do Nascimento, pronunciou 
o seguinte discurso:

Mais difícil do que falar aos que comem é falar aos 
que não têm o que comer. (Tobias Barreto) 

Esta solenidade que nos reúne ostenta o alto significado de um 
culto. Outro cenário não poderia ser mais expressivo. Hoje é 
dia nacional da Justiça, dia de louvores e agradecimentos à sua 
Padroeira, a Imaculada Conceição. É o culto do Direito que 
se alimenta e engrandece aqueles que têm, ao mesmo tempo, 
os defeitos humanos e as virtudes divinas. O que faz a beleza 

desta efeméride é a unidade de pensamento que simboliza a 
Instituição. 
Senhoras e Senhores. Antes de referir-me aos eleitos e conhe-
cendo na intimidade esta honorável Corte Eleitoral, devo dar 
o meu testemunho público da sabedoria, dedicação e prudên-
cia dos eminentes pares no acompanhamento de todas as fases 
do processo político. Conscientes da sua atuação jurisdicional, 
sem delírios de grandeza, absorviam, em imperturbável postu-
ra, as incompreensões e as injustiças que lhes eram assacadas.
[...] Diga-se, ainda, que a eleição de 3 de outubro transcor-
reu na mais completa ordem, sem qualquer incidente capaz de 
anuviar a lisura do pleito
[...] Neste dia, milhares de Juízes de todos os quadrantes da 
República, com a alma em hosana, fazem uma pausa no seu 
nobilitante ofício para auscultar a sua consciência, indagando 
a si próprio se tem cumprido com amoroso propósito os seus 
deveres para com a paz social neste mundo que esmaga o ser 
humano por todos os lados. O Juiz é um homem de seu tem-
po! É cidadão zeloso e preocupado com os destinos da Pátria. 
Participa da tomada de consciência da grande Nação que al-
mejamos e haveremos de ser. O instante é solene e, como tal, 
impõe meditação que transcende ao meramente formal que 
uma liturgia possa representar. Em hora grave da nacionalida-
de, renovemos o conspícuo e sagrado compromisso para com 
os objetivos maiores do país, que tanto carece da compreensão 
e harmonia dos brasileiros. 
A Pátria não tem dono. Precisa do trabalho e abnegação de 
seus filhos. Devemos lutar pelos valores não só democráticos 
mas morais, sem os quais a vida não vale a pena ser vivida. O 
momento é de reflexão diante do espantoso número de abs-
tenções, votos nulos e brancos. É indispensável que conscien-
tizemos do que a democracia representa, do que a democracia 
vale e do que a democracia pode realizar pela concórdia, pela 
paz e felicidade de um povo. Os povos, no fim do milênio, re-
velam uma vocação irresistível para a democracia. 
Regimes políticos fechados, discricionários, ditatoriais, auto-
ritários, da esquerda ou da direita, desmoronam-se, por todos 
os lados, diante do furacão democrático. Eis porque a Justiça 
Eleitoral brasileira vem, pleito após pleito, contribuindo reso-
lutamente e com as leis que o Congresso lhe oferece para a 
purificação da verdade das urnas. A Justiça Eleitoral tem plena 
consciência da sua função política legitimadora do poder e de 
sua responsabilidade na consolidação e aprimoramento da de-
mocracia. Portanto, é chegada a hora da união de esforços no 
sentido de fortalecer o regime democrático com atos concretos 
e não só com palavras e propagandas. Alhures se afirmou que 
o melhor sermão é o exemplo. Em momento alto da história e 
de feliz inspiração, proclamou Tancredo Neves: No serviço da 
Pátria há lugar para todos. 
Senhoras e Senhores, no alvorecer da República, em pronun-
ciamento candente de verdade e atualidade, já afirmava o 
grande Ruy Barbosa: A Pátria não é de ninguém, é de todos, e a 
cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à 
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associação. A Pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um 
monopólio, nem uma forma de governo: é o céu, o solo, o povo, a 
tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos an-
tepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que 
a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que 
não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os 
que não emudecem, os que não se acovardam, mas resistem, mas 
ensinam, mas esforçam, mas pacificam a justiça, a admiração, o 
entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes são benignos e 
residem originariamente no amor. 
[...] Em momentos como este, Senhores, reacendem-se as es-
peranças e até renascem devaneios, entretanto, urge assinalar 
que política miúda e utilitarista não pode continuar a ser o 
destino do Brasil. Nos dias de crise socioeconômica, quando 
os conflitos, as pulsações, as pressões e as angústias defluem do 
corpo social, o Juiz, calado por natureza, fala livremente como 
cidadão, ao ver a Nação perplexa, sofrida e amargurada. 
Outros são os tempos! A ciência política impõe, hoje, a 
integração e atuação conjugada dos três Poderes do Estado 
em benefício da prosperidade e da grandeza nacionais. Esta 
cerimônia, nos tempos de descrenças, não pode resumir-se a 
uma festa de diplomação, mas numa oportunidade de profun-
da meditação do homem público na construção de um país 
que ambiciona ser Nação e que venera as instituições demo-
cráticas. 
Senhores eleitos do povo. Grande e relevante papel está con-
fiado a vós para a criação de uma sociedade justa. A comuni-
dade clama por educação, segurança, tranquilidade, igualdade 
e pelo direito de trabalhar para si e para o País. O eminente 
Desembargador Aloysio Álvares da Cruz, Presidente do Tribu-
nal Eleitoral de São Paulo, disse em lapidar discurso: Não há 
crise de Direito. Há crise de leis sábias. Há crise de legisladores 
aptos a traduzir os anseios do povo e saber enxergar a realidade 
brasileira. 
A virtude está em saber e sentir os anseios populares, ser sen-
sível ao bem-estar coletivo, a fim de que surjam luzes e não 
trevas. Diplomandos, perdoai-me, neste instante festivo, se vos 
estou a lembrar o que sabeis mais do que eu. Faço-o, entre-
tanto, com incontido entusiasmo e sadios propósitos, crendo 
por sentir a necessidade de crer e porque ouvi algures uma 
fortalecedora prece, ensinando: Deus, ajuda-me a dizer sem-
pre a verdade na presença dos fortes e a jamais dizer mentiras 
para ganhar aplausos dos fracos. Não sei o que mais fala à alma 
quando recordo e venero o sábio Padre Vieira, rememorando 
uma verdade evangélica eterna: O homem é pó vivo. Vivo pó 
levantado e morto pó caído. 
Se eu disse alguma coisa, se é que disse, sou compelido a pro-
clamar que reside em vós, na vossa coragem, no vosso espírito 
público, na vossa sabedoria, no vosso gênio, no vosso traba-
lho a superior esperança de realizações fecundas para Mato 
Grosso. 
Senhoras e Senhores. 

Orgulhoso da terra em que nasci – Cuiabá, admiro a sua bra-
vura e origens bandeirantes, reverencio as suas glórias e tra-
dições formadas no isolamento do Poder Central por mais de 
dois séculos, cultuo a sua altaneira hospitalidade, acolhendo 
a quantos aqui vêm para, sinceramente, contribuir com o seu 
progresso. Viver é uma saudade prévia, diz o poeta, por isso 
alegro-me em invocar Alcântara Machado: Só em minha ter-
ra, de minha terra, para minha terra tenho vivido; e incapaz de 
servi-la quanto devo, preza-me em amá-la quanto posso. Muito 
obrigado. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 25, 8 dez. 1990, fl. 186-189)

Realizações da Gestão do 
desembargador Benedito 
Pereira do Nascimento

A gestão do desembargador Benedito Pereira do Nascimen-
to à frente da presidência do TRE-MT foi marcada por ações 
da maior relevância para a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, 
tanto no que se refere à evolução administrativa, como quanto 
aos procedimentos jurisdicionais que timbraram momentos 
de efetiva sedimentação rumo ao processo democrático. Não 
podendo ter apresentado pessoalmente um balanço de sua ges-
tão, fê-lo o Dr. José Ferreira Leite, então juiz eleitoral. O pri-
meiro ponto destacado foi quanto ao aumento do número de 
servidores, pois o TRE-MT se encontrava defasado quanto ao 
número dos especializados: 

Dessa iniciativa de S. Exa. resultou que, dos 27 servidores exis-
tentes até então no quadro de pessoal deste Regional e antes 
do concurso público, que foi realizado com esse objetivo, foi 
o mesmo quadro de servidores elevado para 61 integrantes, 
resultando, com isso, substancial elevação no número já exis-
tente nas categorias funcionais de Técnico, Auxiliar e Atenden-
te Judiciários, além do preenchimento, pela primeira vez, do 
quadro de servidores nas categorias de Datilógrafo Judiciário, 
Médico Auxiliar de Enfermagem, Contador e Bibliotecário. 
Sucedeu ainda que, atingida a meta de se dotar o quadro de 
servidores do Regional com pessoal altamente capacitado, foi 
ainda S. Exa. buscar no quadro de pessoal do funcionalismo 
público estadual outros servidores, também experimentados 
e igualmente capacitados para auxiliá-lo nas várias atribuições 
deste Regional, conseguindo, assim, trazer para junto de nós 
pessoas da capacidade, exemplificativamente, dos Drs. Maril-
des Santana da Costa, Emanuel Rodrigues do Prado, Aluízio 
Fabiano Meira, Luiz Roberto da Fonseca, Walter Cavalcanti 
Peixoto e tantos outros. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 14 mar. 1991)
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Na parte de modernização de equipamentos, os investi-
mentos foram inéditos e extremamente significativos, pois, 
frente às modernas tecnologias, necessário se fazia remodelar 
os órgãos da Corte de Justiça, o que foi feito na Supervisão de 
Execução Orçamentária e Financeira:

Também deve ser destacada a preocupação que teve S. Exa., em 
segundo lugar, de procurar sentir as deficiências materiais dos 
vários setores deste Regional e, de imediato, procurar dotá-
-lo das condições necessárias à realização dos seus misteres. 
Assim, no que tange ao plenário deste Sodalício, conseguiu S. 
Exa., através do Governo do Estado, o termo de comodato de 
um aparelho de som completo, tendo em vista a indisponibili-
dade financeira naquele momento, neste Regional, para adqui-
ri-lo, instrumento esse que tem oferecido substancial auxílio 
ao serviço de datilografia dos debates e julgamentos levados a 
efeito neste Tribunal. 
No gabinete da Presidência, conseguiu S. Exa. levar a efeito a 
aquisição de máquina eletrônica e proceder ainda à instalação, 
ali também, de novo aparelho de ar condicionado. 
[...] Na área da Supervisão de Execução Orçamentária e Finan-
ceira, fez instalar o CPD, através da Serpro, para integralização 
do Siafi, sendo que antes todo esse serviço era realizado através 
de outros Órgãos, circunstância essa que acarretava muita mo-
rosidade nos trabalhos de execução orçamentária e financeira 
do Regional. 
Ainda nessa Supervisão ocorreu a aquisição também de no-
vas máquinas de escrever, de aparelhos de ar condicionado e 
de outros mobiliários que se mostraram necessários. Na área 
da Supervisão de Comunicação foram realizadas novas insta-
lações, ampliando-se o seu espaço físico, resultando também 
na necessidade da aquisição de mobiliários novos, inclusive de 
um relógio hora-data. 
[...] Na Diretoria Geral desta Casa ocorreram também subs-
tanciais melhoramentos, vez que ali houve a marcante preo-
cupação por parte de S. Exa. de proporcionar um ambiente de 
trabalho mais condizente com o tipo de atividade e importân-
cia daquela Diretoria, instalando ali uma série de benefícios, 
tais como: colocação de cortinas, carpete, troca de níveis em 
geral e colocação de novo aparelho de ar condicionado. 
[...] Na área da Secretaria de Coordenação Eleitoral, também 
foram levadas a efeito melhorias concernentes à colocação de 
cortinas e instalação de novos aparelhos de ar condicionado, 
providências essas que deram um melhor conforto aos fun-
cionários que ali são lotados, máxime para dar suporte à parte 
processualística dos litígios que são trazidos para decisão deste 
Colegiado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-
-MT, 14 mar. 1991)

Outros melhoramentos também foram realizados no es-
paço físico de diversos setores do Tribunal e também na sua 
ampliação, com a aquisição de novo imóvel para abrigar a Su-

pervisão de Material, como relembra o então juiz, à época, José 
Ferreira Leite:

A exemplo da Corregedoria, também não se esqueceu S. Exa. 
de levar melhoramentos ao ambiente de trabalho da Secretaria 
de Coordenação Administrativa, vez que ali renovou todo o 
mobiliário até então existente, fazendo novas instalações com 
divisórias, com isso proporcionando uma melhor racionaliza-
ção dos serviços afetos a essa mesma Secretaria, como segue: 
na área da Supervisão de Material ocorreu um fato singular, já 
que foi concretizada, por S. Exa., o Desembargador Pereira, a 
aquisição do imóvel vizinho ao edifício sede deste Regional, o 
fazendo com aplicação de crédito especial liberado nas últimas 
horas do ano de 1990, vez que tendo o crédito suplementar 
para esse fim sido recebido em data de 26/12/90, deu-se a sua 
aplicação, como era necessária e imprescindível, até o dia 31 
de dezembro desse ano. Portanto, só por isso, torna-se des-
necessário mencionar o grande esforço desenvolvido pelo en-
tão Presidente desta Casa e demais setores administrativos da 
mesma, no sentido de conseguir a aplicação em tempo e hora 
o aludido crédito. 
Porém, a par dessas diligências, convém salientar que a aqui-
sição desse imóvel proporcionou a possibilidade da instalação 
do Setor de Material deste Tribunal em ambiente compatível 
com a sua finalidade, favorecendo desde aí uma melhor distri-
buição das suas atividades no concernente ao atendimento rá-
pido e eficaz das solicitações que lhe foram endereçadas, tanto 
partindo desta Corte como das Zonas Eleitorais. 
Frise-se, outrossim, que não foi suficiente a aquisição do alu-
dido imóvel, vez que em complementação a essa providência 
foi levado a efeito profunda e substancial reforma do prédio 
adquirido, o que deu desde a revisão das suas instalações elé-
tricas e hidráulicas, pintura de todo imóvel, colocação de por-
tões, estes destinados a melhorar a segurança dos materiais 
que ali existem e são guardados. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 14 mar. 1991)

Para atender com mais dignidade a parte de infraestrutura 
da sede do TRE-MT, local de onde eram comandadas as ações 
eletrônicas de totalização dos votos, foram realizadas reformas 
de base, capacitando o setor para melhor desempenho de suas 
atividades:

Sem dúvida, devendo ainda destacar dentre outros mais os 
seguintes: a fim de proporcionar a totalização dos votos na 
eleição presidencial de 1989, foi realizada a reforma total da 
rede elétrica do edifício sede deste Tribunal, com isso ensejan-
do também a profunda reforma levada a efeito na Secretaria 
de Coordenação Regional de Informática, com a aquisição de 
inúmeros equipamentos eletrônicos para a operacionalização 
da mesma, sobremodo para assegurar ainda o bom desempe-
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nho alcançado no pleito eleitoral de 1990, quando ocorreram 
as eleições majoritárias e proporcionais, destinadas ao preen-
chimento dos cargos eletivos de Governador do Estado, Sena-
dor da República, Deputados Federais e Estaduais. 
Acresce a tudo isso a aquisição por S. Exa., o Desembargador 
Pereira, de um aparelho fac-simile que, juntamente com o te-
leimpressor já existente, muito tem auxiliado no desenvolvi-
mento dos trabalhos afetos a este Regional, inclusive porque 
o telex, que sempre foi locado a este Tribunal pela Embratel, 
passou, desde 1990, a ser de propriedade da Corte, devendo-
-se este acontecimento à gestão levada a efeito, nesse sentido, 
pelo então Presidente da Casa. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 14 mar. 1991)

Coordenadoria Regional de Informática

A parte de telefonia, transporte e segurança da sede do 
TRE-MT também foram objeto de investimento, como, mais 
uma vez, relembrou o Dr. José Ferreira Leite:

Também levou ainda a efeito, S. Exa. a total reforma no sistema 
de telefonia da Casa, assentando nesta um moderno serviço 
de PABX, cujo processo de implantação definitiva encontra-
-se em andamento e em fase bem próxima da sua consecução. 
Preocupou-se S. Exa., o Desembargador Pereira, até mesmo 
com a segurança externa do prédio, colocando para esse fim 
um portão frontal no mesmo e que, além de melhorar consi-
deravelmente o seu visual, serviu, como se disse, para melhorar 
a própria segurança do edifício sede deste Regional e dos veí-
culos oficiais que aí são guardados diuturnamente. Conseguiu, 
outrossim, S. Exa. a aquisição de mais duas Kombis novas para 
o uso nas diversas atividades meramente administrativas deste 
Regional, além de ter procedido à reforma também nos seus 
veículos já existentes. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 14 mar. 1991)

Os servidores foram beneficiados com assistência médica, 
com 

[...] incentivos e melhorias funcionais e, por outro lado, tam-
bém procurando sempre dar-lhes uma melhor assistência e 
aos seus familiares, para tanto chegando ao ponto de celebrar 
convênio específico com a Unimed para tratamento médico-
-hospitalar, bem como oferecendo ainda tratamento odonto-
lógico aos funcionários de menor renda na Casa. (Notas taqui-
gráficas da sessão plenária do TRE-MT, 14 mar. 1991)

 
Pleno 1991-1993

Eleição: 14 de março de 1991

Presidente
Odiles Freitas Souza foi eleito e empossado no 
dia 14 de março de 1991.

Vice-presidente
Carlos Avallone foi eleito e empossado no dia 
14 de março de 1991, deixando o TRE-MT, por 
término de biênio, aos 19 de agosto de 1992.

Corregedor

José Silvério Gomes foi eleito no dia 14 de 
março de 1991, tomando posse aos 19 do 
mesmo mês e ano. Foi substituído por Guiauro 
Araújo de Barros.

Corregedor 
substituto

Guiauro Araújo de Barros foi eleito e 
empossado no dia 14 de março de 1991. 
Deixou o TRE-MT em setembro de 1992. 

Juiz efetivo

Lindoval Marques de Brito teve seu biênio 
renovado aos 5 de dezembro de 1991. Deixou 
definitivamente o TRE-MT na sessão de 17 
de dezembro de 1992, ocasião em que foi 
anunciada sua transferência para Goiás. Foi 
substituído pela Maria Divina Vitória.

Juiz efetivo

José Jurandir de Lima foi eleito e tomou 
posse aos 14 de março de 1991. Promovido a 
desembargador em julho de 1992, deixou o 
TRE-MT.

Juiz efetivo
Ludovico Antônio Merighi foi eleito e tomou 
posse aos 14 de março de 1991. Deixou o TRE-
-MT em dezembro de 1992.

Juiz efetivo 
José Ferreira Leite deixou o TRE-MT na sessão 
de 7 de outubro de 1991, por término do 
segundo biênio.

Juiz efetivo 
Geraldo José de Freitas tomou posse na sessão 
de 15 de outubro de 1991.

Juiz efetivo 
Flávio José Bertin tomou posse na sessão de 8 
de setembro de 1992.

Juíza substituta 
e efetiva

Maria Divina Vitória tomou posse na sessão de 
24 de setembro de 1992. Assumiu efetivamente 
o cargo aos 17 de dezembro do mesmo ano, pela 
transferência do titular.

Juiz efetivo 
Saladino Esgaib tomou posse na sessão de 2 de 
dezembro de 1992.

continua...
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Juiz substituto Novely Vilanova da Silva Reis

Juiz substituto 
e efetivo

Onésimo Nunes Rocha foi indicado aos 11 de 
junho de 1991. Renunciou ao cargo no dia 10 
de agosto do mesmo ano. Retornou às funções, 
assumindo aos 4 de agosto de 1992.

Juiz substituto
Díocles de Figueiredo tomou posse no dia 24 
de março de 1992. 

Juiz substituto 
Aparecido Chagas teve seu segundo biênio 
findo aos 20 de abril de 1992.

Juiz substituto 
Valter Cavallaro tomou posse aos 10 de julho 
de 1992.

Juiz substituto 
José Tadeu Cury foi empossado na sessão de 8 
de setembro de 1992.

Juíza substituta 
Daisy Aparecida Tessaro tomou posse na 
sessão de 2 de dezembro de 1992, na vaga de 
Ludovico Antônio Merighi.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto 

Moacir Mendes Sousa foi eleito e tomou posse 
aos 14 de março de 1991.

Diretora Geral
Marildes Santana da Costa, substituída poste-
riormente por Gilberto Vilarindo dos Santos.

Desembargador Odiles Freitas Souza

Nasceu em Cuiabá no dia 21 de junho 1933, filho de Carlos 
Addor de Souza e Philomena Freitas Souza. Fez o curso primário 
no Grupo Escolar Barão de Melgaço, em Cuiabá/MT; o Ginasial no 
Colégio Estadual de Mato Grosso, depois no Colégio São Gonçalo, 
na mesma cidade. No Rio de Janeiro, realizou o curso científico e 
o superior na Faculdade de Direito de Mato Grosso, onde se ba-
charelou. 

Na magistratura, iniciou a carreira como juiz substituto. Foi 
nomeado para exercer o cargo de juiz de Direito pelo Ato Gover-
namental de 6 de janeiro de 1966, tomando posse e assumindo as 
funções em 21 de outubro de 1966.

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como juiz substituto e 
juiz efetivo. Foi eleito, aos 21 de março de 1989, para o cargo de 
vice-presidente do TRE-MT, assumindo o cargo no dia 12 de mar-
ço. No ano de 1991, foi eleito presidente do TRE-MT.

Retornou ao TRE-MT na categoria de vice-presidente no ano 
de 1999, assumindo a presidência da Corte Eleitoral no ano 2000.

Discurso de posse do 
presidente, desembargador 
Odiles Freitas Souza

Mais uma vez, a benevolência dos eminentes pares fez-me Pre-
sidente, escolhendo-me para dirigir os destinos do TRE por 
um período de 02 anos. Se essa escolha não ocorresse neste 
Tribunal, significaria um ônus muito grande para a eleição, 
entretanto, nós recebemos essa demonstração de amizade com 
muita tranquilidade, porque contamos com os eminentes pa-
res que irão nos ajudar para bem dirigirmos o Tribunal, quan-
do contaremos, também, com a contribuição da Procuradoria 
para que as nossas decisões sejam das mais justas possíveis. 
Mais uma vez dou as boas-vindas ao eminente Desembar-
gador Carlos Avallone e agradeço a generosidade com que 
sempre fui tratado nesta Casa. Sei que por parte dos Senhores 
funcionários, nós teremos todo o auxílio possível para bem 
conduzirmos este Tribunal, sabendo também que de todos 
eles a todo o momento estaremos recebendo demonstração de 
amizade. Peço encarecidamente à minha amiga Ida que venha 
sempre ao Tribunal, se possível em todas as sessões para que 
tenhamos a tranquilidade que ela transmite. Agradeço de co-
ração a generosidade e espero merecer, de todos, o amparo e 
a orientação, que Deus lhes pague e não me deixem só. Muito 
obrigado. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 14 mar. 1991, fl. 3)

Palavras do desembargador 
Carlos Avallone ao deixar 
o cargo de vice-presidente 
e corregedor regional

As palavras proferidas pelo Desembargador Odiles Freitas 
Souza foram mais fruto de sua bondade, por ser um homem 
dotado dessa grande qualidade, do que propriamente dito dos 
méritos de nossa pessoa. Procurei dar o máximo de mim e, se 
não foi possível fazer algo mais, isso deve ser debitado à minha 
fraqueza pessoal do que por apoio, quer da direção do Tribu-
nal ou dos meus pares. Informou ao Dr. José Silvério Gomes 
que não existe praticamente nenhum assunto pendente na 
Corregedoria Regional Eleitoral, a não ser aqueles processos 
de ordem mais administrativa, que ali se encontram por ne-
cessidade de diligência e que não foi possível concluí-los antes 
de entregar a Corregedoria. Acrescentou ainda ter solicitado 
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ao Desembargador Presidente para que a eleição de Correge-
dor se realizasse à mesma época de escolha da Presidência do 
Tribunal, uma vez que o mesmo tinha sido eleito para com-
pletar o período do Dr. Zadir Ângelo. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 3 out. 1991)

I Encontro de Juízes 
Eleitorais: preparando a 
base da Justiça Eleitoral

O preparo dos juízes eleitorais era tarefa inadiável para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, visto a extensão e 
complexidade das eleições municipais de 1992. Para isso, orga-
nizou e realizou o I Encontro de Juízes Eleitorais.

 

1º Encontro de Juízes Eleitorais

Maria de Arruda Müller, a mato-
grossense, professora e eleitora 
do Brasil: cidadania sempre!

Maria de Arruda Müller recebendo o título de eleitor das mãos do 
presidente Odiles Freitas Souza

Preparando as eleições futuras e principalmente dando iní-
cio a uma vigorosa campanha de chamamento do eleitor às 
urnas, o TRE-MT convidou uma das mais nobres e expressivas 
personalidades de Mato Grosso, D. Maria de Arruda Müller 
que, nascida no final do século XIX, acompanhou o longo e 
evolutivo processo eleitoral, visto ter assistido o nascimento da 
Justiça Eleitoral no ano de 1932, assim como também os es-
forços do segmento feminino na conquista do direito de votar. 
Vivenciou duas ditaduras: a de Getúlio Vargas e a dos militares 
de 1964, assistindo entusiasmada a abertura política. Para ho-
menagear esta honorária cuiabana, o presidente do TRE-MT, 
desembargador Odiles Freitas Souza, convidou-a para abrir 
simbolicamente o início do processo eleitoral de 1992, ocasião 
em que foi-lhe oferecido o novo título eleitoral. Na ocasião, o 
presidente proferiu as seguintes palavras:

[...] Preocupado com o momento que está a viver o povo bra-
sileiro, sentindo que a onda de desmandos está retirando da 
grande maioria a vontade de disputa sadia de um cargo eletivo 
e a alegria de participar da escolha dos ocupantes dos postos 
legislativos e executivos, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso idealizou uma campanha destinada a sensibilizar os 
portadores de títulos para que compareçam às urnas e cons-
cientemente votem. Entretanto, de palavras, de simples pala-
vras, estamos verdadeiramente todos cansados. O povo busca 
exemplos, quer decência, aspira demonstração de coragem, 
de respeito, de confiança para que possa acreditar no futuro. 
Graças a Deus, que a ilumina, a Sra. Maria de Arruda Müller, 
e outro não poderia ser dado senão o amado nome para sua 
pessoa que só fez por ser amada e respeitada - temos hoje o 
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exemplo da sua dignificante batalha, defendendo o direito de 
participar da escolha daquele que deve merecer o sufrágio do 
seu voto. Os que têm a graça de chamá-la de amiga sabem di-
zer, também, do seu exemplo de mãe e esposa, que conheceu 
a dor da coroa de espinhos, tomando esse cálice sem dividi-lo 
com ninguém, sorvendo o sofrimento como forma através da 
qual o Celestial lapidador transforma o precioso diamante em 
brilhante de rara beleza. As alegrias que considera dádivas ao 
Senhor, as divide com todos que a cercam e assim sem pre-
meditar, faz o seu grande mundo povoado de pessoas felizes. 
Exemplos, dos quais muito necessitamos, também são encon-
trados nesta amável pessoa, ditados em comum com o seu sau-
doso marido – Bacharel Júlio Müller, Governador e Interven-
tor do Estado, político de escol, mestre no ensino da dignidade 
e honradez, ombreando com seus diletos irmãos Filinto e Fe-
nelon, na demonstração aos pósteres que política sadia não só 
se pode como deve ser feita com ideal, civismo e amor ao povo. 
Por tudo isso, é que a Justiça Eleitoral está a render à eminente 
dama as mais sinceras homenagens, pedindo a Deus, para feli-
cidade nossa, que a respeitamos e admiramos, que a conserve 
entre nós como história viva e testemunho de que uma pessoa 
humana pode encerrar em si mesma tantas e tantas virtudes 
que nos fazem crer em um futuro de paz e amor. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 28, 3 
set. 1992, fls. 72-73)

 

Maria de Arruda Müller, discursando e assistindo a cerimônia de entrega 
do título de eleitor, como eleitora mais antiga de Mato Grosso

A homenageada, D. Maria de Arruda Müller, agradeceu a 
homenagem, rememorando a luta das mulheres brasileiras e 
mato-grossenses pela conquista da cidadania plena.3

Pleno 1993-1995

Eleição: 19 de março de 1993

Presidente
José Ferreira Leite foi eleito aos 19 de março 
de 1993, tomando posse na mesma data.

Vice-presidente  
e Corregedor

José Jurandir de Lima Leite foi eleito e tomou 
posse aos 19 de março de 1993. Foi recondu-
zido aos 18 de outubro do mesmo ano, como 
juiz efetivo.

Corregedor
Geraldo José de Freitas tomou posse aos 19 de 
março de 1993 e deixou o TRE-MT aos 18 de 
outubro de 1993.

Corregedor 
substituto

Valter Cavallaro tomou posse na sessão de 
19 de março de 1993. Deixou o TRE-MT na 
sessão de 25 de agosto de 1994.

Juiz efetivo
Odiles Freitas Souza teve seu biênio encerra-
do aos 21 de março de 1993.

Juiz efetivo 
Rubem Martinez Cunha tomou posse aos 6 de 
setembro de 1993.

Juiz efetivo
Díocles de Figueiredo assumiu aos 18 de 
outubro de 1993.

Juiz efetivo 

José Tadeu Cury assumiu no dia 18 de outu-
bro de 1993. Deixou o TRE-MT na sessão de 
14 de outubro de 1994 por ter sido promovido 
a desembargador.

Juiz efetivo
Elon de Carvalho tomou posse aos 28 de 
outubro de 1993. Faleceu em mandato.

Juiz efetivo
José Silvério Gomes deixou o TRE-MT na 
sessão de 18 de outubro de 1993.

Juiz efetivo
Saladino Esgaib teve seu biênio encerrado aos 
2 de dezembro de 1994.

Juiz efetivo 
José Stábile Filho tomou posse no dia 25 de 
agosto de 1994. Faleceu durante o biênio.

Juiz substituto e  
efetivo

Mário Ateyeh tomou posse aos 17 de outubro 
de 1993, como juiz substituto. Em segundo 
biênio, como efetivo, assumiu aos 17 de 
outubro de 1994.

Juiz substituto 
Flávio José Bertin deixou o TRE-MT aos 8 de 
setembro de 1994 por término de biênio.

Juiz substituto 

Ludovico Antônio Merighi assumiu o cargo 
aos 12 de agosto de 1993 e deixou o TRE-MT 
aos 10 de agosto de 1995, por término de 
biênio.

Juíza efetiva
Maria Divina Vitória deixou o TRE-MT por 
ter sido transferida para Brasília, em setem-
bro de 1993.

continua...

3 O discurso pronunciado por D. Maria de Arruda Müller se encontra trans-
crito na parte III, Voto Feminino.
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Juiz substituto 
Jurandir Florêncio de Castilho tomou posse 
em 9 de novembro de 1993.

Juiz substituto e 
efetivo 

Munir Feguri tomou posse aos 2 de dezembro 
de 1993 e permaneceu até 26 de janeiro de 
1995, passando a efetivo.

Juiz substituto
Alexandre Jorge Fontes Laranjeira tomou 
posse aos 25 de abril de 1994.

Juiz substituto 
Antonio Bitar Filho tomou posse aos 28 de 
setembro de 1994.

Juíza substituta 
Daisy Aparecida Tessaro tomou posse aos 5 
de dezembro de 1994.

Juiz substituto
Evandro Stábile tomou posse aos 8 de feverei-
ro de 1994.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

Roberto Cavalcanti Batista 

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Moacir Mendes Souza

Diretor Geral
Gilberto Vilarindo dos Santos, substituído 
posteriormente por Walter Miranda Fonseca.

Desembargador José Ferreira Leite

Nasceu em 5 de dezembro de 1946, tendo como berço o atual 
distrito de Mimoso, Município de Santo Antônio de Leverger/MT. 
Descendeu de Francisco Ferreira Leite e de Alice Nunes Ferreira. 

Seus primeiros estudos foram realizados em sua terra natal, 
junto ao Instituto Educacional – Grupo Escolar Rural Estadual 
“Maria Cristina da Silva Rondon. O curso ginasial, junto ao Colégio 
Estadual de 1º e 2º graus, Liceu Cuiabano. No científico, fez opção 
por Ciências Sociais e Letras, tendo cursado junto ao Colégio Uni-
versitário − Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá/MT (1965 e 
1967), na capital de Mato Grosso. O ensino superior foi cursado 
na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, 
bacharelando-se em Ciências Sociais e Jurídicas.

Seu ingresso na magistratura se deu por concurso público para 
juiz de Direito, realizado em 1977 e, em 1992, tomou posse como 
desembargador no Tribunal de Justiça.

Na Justiça Eleitoral de Mato Grosso atuou como juiz eleitoral 
substituto e efetivo e corregedor regional eleitoral. Presidiu o TRE-
-MT no biênio 1993-1995.

Discurso de posse do 
presidente, desembargador 
José Ferreira Leite

O presidente desembargador José Ferreira Leite fez questão, 
em seu discurso de posse, de saudar e reverenciar o presidente 
desembargador Odiles Freitas Souza, o corregedor e vice-presi-
dente desembargador José Silvério Gomes e o desembargador 
Carlos Avallone, com as palavras:

Inicialmente, gostaríamos de manifestar os nossos agradeci-
mentos pelas palavras bondosas e elogiosas que foram profe-
ridas, respectivamente, pelos Dr. Saladino Esgaib e Dr. Rober-
to Cavalcanti Batista ocupantes dos cargos de Juiz da Corte e 
Procurador Regional Eleitoral em saudação aos membros da 
Diretoria que ora ingressam neste Tribunal Regional Eleitoral. 
Posso afiançar a todos os presentes que o ideal que sempre 
norteou os integrantes que deixam e que assumem hoje a dire-
ção desta Corte é aquele da crença maior de que a Justiça coroa 
a ordem jurídica, a ordem jurídica assegura a responsabilidade, 
a responsabilidade constitui a base das instituições livres, e sem 
instituições livres, não há paz. 
Desnecessário dizer da minha grande alegria, satisfação e mui-
ta honra por ter sido escolhido pelos membros do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para, mais uma 
vez, agora na categoria de Magistrado Estadual de 2º Grau, vir 
compor e integrar esta Corte de Justiça Eleitoral. 
Inicialmente, os meus agradecimentos são dirigidos Àquele 
que tudo pode e determina, isto é, ao Grande Arquiteto do 
Universo, sobremodo por me ter possibilitado viver este mo-
mento em que, ao assumir o cargo de membro efetivo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, juntamente com 
o Desembargador José Jurandir de Lima, meu colega de con-
curso e por quem nutro imensa amizade, assumo também a 
Presidência desta Corte de Justiça, escolhido que fui para essa 
missão, pelos ilustres integrantes deste Sodalício. 
[...] E foi por isso, devo confessar, que me sinto confortado 
agora em dizer a Vossas Excelências que gostaria de repetir 
neste momento as mesmas palavras que pronunciei por oca-
sião das suas posses nos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da Corte Eleitoral mato-grossense, juntamente com o ínclito 
Magistrado José Silvério Gomes, investido àquela época no 
cargo de Corregedor Regional Eleitoral. Dizia eu, então, que 
gostaria de destacar, por último, que, como Magistrado e pes-
soalmente, aprendi a admirá-los desde longa data, não só pela 
erudição, retidão de caráter e bondade d’alma de Vossas Ex-
celências, mas, principalmente, pelos seus persistentes e aca-
lentados desejos de conviverem irmanadamente nesta Corte, 
com os seus pares. E é por isso que deixam Suas Excelências 
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também este Sodalício com a grandeza destemida, vez que fe-
lizes são aqueles que investidos de poder e responsabilidade 
imensos recebem o reconhecimento do meio social em que 
vivem, porque certamente souberam usá-los com sabedoria 
e desprendimento, tendo por meta exclusiva o cumprimen-
to do dever. E esse objetivo, tenho a certeza, foi perseguido e 
alcançado por Vossas Excelências, juntamente com o Exmo. 
Corregedor Regional Eleitoral – Dr. José Silvério Gomes que, 
embora deixe esse cargo nesta data, contudo não deixa o Tri-
bunal. Por isso os cumprimentos nesta oportunidade em meu 
nome, em nome dos demais membros e de todos os servidores 
da Casa, rogando mesmo ao Criador que todos aqueles que 
são ungidos ao exercício da função diretiva desta Corte, como 
acaba de ocorrer com Vossas Excelências ao término de sua 
missão, possam descer em triunfo as escadarias desta Corte 
Eleitoral e sob os aplausos de todos. Que o Senhor do Universo 
vos guarde e ilumine nas funções que, por certo, ocuparão no 
futuro. 
[...] Não concebo, outrossim, que possa administrar um Tri-
bunal Regional Eleitoral sem um planejamento, meta essa que, 
a exemplo dos meus antecessores, procurarei atingi-la. Diviso 
dentro desse aspecto a urgente necessidade de ser ampliado 
o edifício sede deste Tribunal e, para que possa abrigar, com 
um mínimo de conforto, os vários órgãos administrativos 
que o integram, isso sem falar na necessidade de uma melhor 
acomodação também aos membros da Corte. Não fica descar-
tada, também, a necessidade de valorização pessoal de cada 
servidor da Casa, entregando a cada um, na medida do seu 
conhecimento e aptidão funcionais, as atribuições que possa 
desempenhá-las. 
São esses, pois, alguns dos aspectos que gostaria de por em 
destaque nesta ocasião, pedindo escusas aos presentes pelo 
longo tempo que lhes tomei no uso da palavra, entretanto, em 
nome dos Membros deste Sodalício e dos servidores que o in-
tegram agradeço a todos pelo comparecimento e prestígio que 
deram ao ato. (Livro de registro das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, Livro 28, 19 mar. 1993, fl. 135-141)

Criação do Cerimonial
Durante a presidência do desembargador José Ferrei-

ra Leite foi criado o Cerimonial, organismo responsável pela 
integração entre o TRE-MT e a imprensa (escrita, falada e te-
levisada), prestando-se também como elemento facilitador do 
relacionamento com os demais órgãos da administração públi-
ca e autoridades de maneira geral. (Relatório de Gestão, TRE-
-MT, 1993/1995)

Inauguração da Galeria 
dos Presidentes

Preocupado com a preservação da memória histórica do 
Tribunal Regional Eleitoral, o presidente desembargador José 
Ferreira Leite envidou esforços para inaugurar a Galeria dos 
Presidentes do TRE-MT

A Galeria levou o nome do ministro do Superior Tribunal 
Eleitoral, à época, Sepúlveda Pertence, datando a sua inaugu-
ração em 7 de abril de 1994. O evento, além de personalidades 
ligadas ao Judiciário, contou com a presença do ministro ho-
menageado.

 

Galeria de presidentes do TRE-MT. Relatório de Gestão 1993/1995

Ampliação dos serviços eleitorais 
pelo interior de Mato Grosso

Outro grande investimento da gestão 1993/1995 foi a ins-
talação de 12 Zonas Eleitorais nos novos municípios mato-
-grossenses:

Zona Município Instalação
37ª, 38ª e 39ª Cuiabá 12/11/1993

44ª Várzea Grande 12/11/1993
40ª Primavera do Leste 04/12/1993
43ª Sorriso 06/12/1993

45ª e 46ª Rondonópolis 10/12/1993
41ª Araputanga 11/12/1993
42ª S. José dos Quatro Marcos 11/12/1993
47ª Barra do Garças (desmembramento) 28/12/1993
49ª Várzea Grande 24/01/1994

48ª, 50ª e 51ª Cuiabá (desmembramento) 28/02/1994
Fonte: Relatório de Gestão, TRE-MT, 1993/1995, p. 9
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Inauguração da 43ª Zona Eleitoral

Inauguração da 43ª Zona Eleitoral

Com o aumento das Zonas Eleitorais, o número de eleitores 
foi elevado, senão vejamos: 

 m 1993: 37 Zonas – 1.196.767 eleitores
 m 1994: 51 Zonas – 1.273.501 eleitores

Plebiscito 1993
Um mês após a posse da Mesa Diretora 1993-1995 do TRE-

-MT, foi realizada, com êxito, no dia 21 de abril de 1993 a con-
sulta plebiscitária para definir a forma e sistema de governo: 
monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialis-
mo, conforme determinava a Constituição de 1988. Nessa con-
sulta foi mantida a forma republicana de governo e o regime 
presidencialista.

Resultado do plebiscito em Mato Grosso

Monarquia República Parlamentarismo Presidencialismo
75.689 477.506 89.680 73.411

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.gov.br/eleicoes/plebiscitos_e_referendos/
plebiscito_de_1993>. Acesso em: 30 abr. 2010

Instituição das Vestes Talares
Foi na gestão 1993/1995 que as vestes talares foram insti-

tuídas nas sessões plenárias e extraordinárias do Tribunal Re-
gional Eleitoral, usadas pelos juízes do Pleno, pelo Procurador 
Regional, pelos Advogados, Diretoria e Corpo Auxiliar. Um 
armário especial serviu de abrigo para as vestes. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 1993/1995)

Sessão inaugural das vestes talares. No primeiro plano, Edivaldo Vieira de 
Araújo, então diretor da Secretaria de Coordenação Eleitoral – SCE, e, em 

segundo plano, Walter Miranda Fonseca, diretor geral do TRE-MT

Eleições simuladas de 
8 de abril de 1994

Visando o aprimoramento do processo eleitoral dentro do 
novo sistema eletrônico, a se efetivar em 3 de outubro de 1994, 
e do qual Mato Grosso foi precursor, foi realizada em Cuia-
bá, no dia 8 de abril de 1994, uma eleição simulada, na Escola 
Estadual Ana Maria do Couto, Bairro CPA II. Na simulação, 
foram utilizadas, na primeira etapa, uma urna e quatro cabi-
nes, e, na segunda, duas urnas e o mesmo número de cabines. 
Num terceiro e último momento foram apurados os votos e 
transmitido o resultado. Essa experiência contou com a efeti-
va participação de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, 
com a presença do ministro Sepúlveda Pertence, do correge-
dor do mesmo órgão, Aristides Junqueira, além de Presidentes 
de Tribunais Regionais de diversas unidades federativas, o que 
consignou um evento de repercussão nacional. Participaram 
diretamente dessa atividade todos os membros do Tribunal 
Regional Eleitoral, da Procuradoria Regional, os servidores da 
Justiça Eleitoral mato-grossense, além de autoridades estadu-
ais, municipais e empresas colaboradoras, como a Telemat e 
Embratel. 
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Essa primeira experiência foi desdobrada em outros muni-
cípios de Mato Grosso, envolvendo juízes eleitorais, promoto-
res, cartórios eleitorais, mesários e escrutinadores, com acom-
panhamento da Corte, do procurador regional eleitoral e dos 
servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Foram realizadas 
eleições simuladas, durante o ano de 1994, em Cuiabá (3 e 4 de 
agosto e 7 e 14 de setembro), em Barra do Garças (18 e 19 de 
agosto), em Rondonópolis (20 e 21 de agosto), em Cáceres (26 
e 27 de agosto) e em Sinop (2 e 3 de setembro),

Em todas essas atividades foram utilizados computadores 
de última geração que, após o pleito de 1994, integraram o pa-
trimônio dos cartórios eleitorais. Para conseguir realizar uma 
eleição eletrônica de qualidade, o Tribunal Regional Eleitoral 
contou com o apoio de duas importantes instituições: o Banco 
do Brasil, que colaborou com 20.000 cabines de votação, 10.000 
cartazes indicativos das seções eleitorais, faixas, camisetas, bo-
nés e adesivos, 16 transceptores, assim como cedeu 81 digita-
dores e 16 operadores de micro. A empresa privada Trescinco 
auxiliou na produção e divulgação de vinhetas que alertavam 
o eleitorado para o pleito: “A Trescinco, consciente da necessi-
dade do esclarecimento do eleitor, abraçou a ideia e custeou as 
despesas para a realização de tão importante projeto.” (Relató-
rio de Gestão, TRE-MT, 1993/1995, p. 13) Em todo esse mate-
rial foi estampada a respectiva logomarca das duas empresas.

Apesar de toda preparação, as eleições de 3 de outubro de 
1994 exigiram sérias e firmes posições do Tribunal Regional 
Eleitoral na garantia da lisura do pleito. Na avaliação dos ges-
tores do TRE-MT, o processo 

[...] não deixou de sofrer os percalços de um pleito marcado 
sobremaneira pela falta de preparo dos fiscais e delegados 
partidários aos atos de votação, utilizando o velho e surrado 
argumento das fraudes eleitorais, ensejando com isso uma 
corajosa decisão deste Regional pela recontagem de votos em 
várias Zonas Eleitorais do Estado. (Relatório de Gestão, TRE-
-MT, 1993/1995, p. 15)

A Cocin: perseguindo 
transparência e lisura 

Dentre as inúmeras modificações no processo eleitoral, in-
troduzidas pela Lei n. 8.713, de 30 de outubro de 1993, estava a 
exigência de transparência na prestação de contas dos partidos 
políticos, assim como de seus candidatos. Para amparar esse 
processo, o Tribunal Regional Eleitoral criou a Coordenação 
de Controle Interno – Cocin, que veio substituir a Auditoria 
Interna. Esse novo organismo contou, no processo de adequa-
ção à nova legislação, não só com o efetivo trabalho dos seus 
membros, mas também com o apoio dos analistas de finanças e 
controle externo do Tribunal de Contas da União, assim como 

de técnicos de controle externo do Tribunal de Contas do Es-
tado de Mato Grosso. Na avaliação da gestão 1993/1995, esse 
trabalho 

[...] sob a coordenação da Contadora Denize Aparecida de 
Souza Mello, desempenharam com eficiência e dinamismo o 
papel de examinar as prestações de contas, compreendendo 
receitas e despesas angariadas na campanha eleitoral pelos co-
mitês financeiros dos partidos políticos e dos seus respectivos 
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, conside-
rando tratar-se de um instituto até então inédito para a Justiça 
Eleitoral. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 1993/1995, p. 14)

Eleição direta: 1994

1º turno: 3 de outubro de 1994  •  2º turno: 15 de novembro de 1994

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Fernando Henrique Cardoso PSDB 495.956

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 17 
abr. 2010

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Dante Martins de Oliveira PDT 471.104

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 17 
abr. 2010

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Jonas Pinheiro da Silva PFL 281.998
Carlos Gomes Bezerra PMDB 281.885

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 17 
abr. 2010

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Roberto França Auad PSDB 108.127
Antonio Joaquim Moraes 
Rodrigues Neto PDT   36.170

Rogério Lúcio Soares da Silva PPB   32.173
Wellington Antônio Fagundes PL   30.023
Gilney Amorim Viana PT   28.713
Aparecida Maria Borges Bezerra PMDB   27.911
Manoel Antonio Rodrigues Palma PTB   26.490
Murilo Domingos PTB   20.956

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 17 
abr. 2010
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Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Wilson Pereira dos Santos PDT 25.946
Romoaldo Aloisio Boraczynski PFL 18.822
Serys Marly Slhessarenko PT 16.596
José Esteves de Lacerda Filho PMDB 16.343
Humberto Melo Bosaipo PFL 16.142
Paulo Sérgio da Costa Moura PPB 14.447
Carlos Roberto Santana Nunes PDT 13.870
Joaquim David dos Santos PL 13.250
Pedro Inácio Wiegert PMDB 12.915
Ricarte de Freitas Júnior PSDB 12.907
Francisco Tarquínio Daltro PDT 12.726
Gilmar Donizete Fabris PL 12.048
Ernandy Maurício Baracat de Arruda PMDB 10.971
Zilda Pereira Leite de Campos PDT 10.485
René Barbour PFL 10.167
Luiz Antonio Vitório Soares PSDB 10.016
Benedito Pinto da Silva PFL 9.901
Emanuel Pinheiro PFL 9.776
Moisés Feltrin PFL 9.738
Manoel Ferreira de Andrade PL 9.560
Amador Ataíde Gonçalves Tut PL 9.245
José Geraldo Riva PMN 8.090
Eliene José de Lima PSB 7.552
Jorge Antonio de Abreu PMN 5.513

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 17 
abr. 2010

Discurso do presidente, 
desembargador José 
Ferreira Leite, por ocasião da 
Diplomação dos eleitos 

A Justiça coroa a ordem, a ordem jurídica 
assegura a responsabilidade, a responsabilidade 

constitui a base das instituições livres, e sem 
instituições livres não há paz. (Ruy Barbosa)

Esta solenidade, que ora nos reúne para expedição dos diplo-
mas aos eleitos em cargos majoritários e proporcionais nas 
eleições de 3 de outubro de 1994, na circunscrição do Estado 
de Mato Grosso, representa, sem dúvida, a mais alta e signifi-
cante homenagem à democracia.
E isso porque, caracterizando-se a República Federativa do 
Brasil pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal, em que o Estado Democrático de Direito 
tem como um dos fundamentos a soberania nacional, decor-
rente daí em que Todo poder emana do povo que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da 
Constituição Federal. (Art. 10, § 10 da CF), evidentemente, 
para que assim possa ocorrer, necessário se torna que A sobe-
rania popular seja exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei. 
(Art. 14 da CF)
Exatamente obediente a estes preceitos constitucionais e mais 
às condições de elegibilidade dos concorrentes ao dito plei-
to eleitoral, materializadas estas nas exigências da nacionali-
dade brasileira, do pleno exercício dos direitos políticos, no 
alistamento eleitoral, do domicílio eleitoral na circunscrição, 
na filiação partidária e, finalmente, na idade mínima de 35 
anos para o cargo de Senador da República, 30 anos para os 
cargos de Governador e Vice-Governador do Estado e de 21 
anos para os concorrentes aos cargos de Deputados Federais e 
Estaduais, foi que a Justiça Eleitoral mato-grossense, seguindo 
as recomendações da Lei n. 6.713, de 30 de setembro de 1994, 
procurou então realizar esse pleito eleitoral, caminhando a 
todo momento na senda das várias instruções expedidas pelo 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral para o fiel cumprimento 
da legislação reguladora do certame político partidário, colo-
cando então ao dispor dos interessados, isto é, de todos aque-
les cidadãos maiores de 18 anos, com alistamento eleitoral e o 
voto obrigatório e, também, aos analfabetos, aos maiores de 
70 anos, aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, estes 
últimos um processo eleitoral sério e transparente.
Senhoras e Senhores. Diante dessa postura jurídica e antes 
de referir-me aos eleitos, devo assinalar que conhecendo a 
honorabilidade da Corte Eleitoral mato-grossense, vejo-me 
obrigado a dar o meu testemunho público da sabedoria, da 
dedicação e da prudência dos eminentes pares no acompa-
nhamento das diversas fases que integraram o processo polí-
tico de 1994. Ciosos dos seus poderes e das suas obrigações ju-
risdicionais, sem qualquer ímpeto de grandeza, absorveram, 
sempre com imperturbável postura, as incompreensões e as 
injustiças que, por vezes, eram assacadas contra integrantes 
desse Sodalício Eleitoral.
[...] Senhores eleitos e diplomados.
A partir do advento da Constituição Federal de 1988, mudan-
ças substanciais ocorreram na criação, existência e participa-
ção dos partidos políticos no processo eleitoral pátrio, eis que, 
embora livres a criação, a fusão, a incorporação e a extinção 
dos mesmos, contudo, resguardados deverão subsistir a sobe-
rania, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa humana, observando-se ainda os pre-
ceitos inerentes ao caráter nacional partidário, a proibição de 
recebimento pelos partidos políticos de recursos financeiros 
de entidades ou governos estrangeiros, ou de subordinação a 
estes, a necessidade da prestação de contas dos seus gastos com 
as eleições à Justiça Eleitoral, e que, finalmente, o funciona-
mento parlamentar esteja sempre de acordo com a lei.
E foi nesse clima de mudanças que se registrou a realização das 
eleições de 3 de outubro do corrente ano, impondo-se uma 
melhor sistemática para o registro de candidaturas através 
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de coligações ou de partidos às votações majoritárias e pro-
porcionais, melhor participação e fiscalização partidárias das 
eleições, disciplinamento das pesquisas e testes pré-eleitorais, 
disciplinamento da arrecadação e da aplicação de recursos nas 
campanhas eleitorais, bem como na propaganda eleitoral na 
imprensa, sobretudo no rádio e na televisão, em horário nor-
mal de programação de cada emissora, ou então no lapso de 
tempo destinado exclusivamente à propaganda gratuita eleito-
ral nos aludidos meios de comunicações.
Sem dúvida, para enfrentar um pleito dessa natureza, elegen-
do-se o Presidente e o Vice-Presidente da República, o Go-
vernador e o Vice-Governador dos Estados, dois Senadores, 
a totalidade dos integrantes da Câmara dos Deputados e das 
Assembleias Legislativas estaduais, evidentemente esse traba-
lho não poderia ser realizado pela Justiça Eleitoral sem a par-
ticipação motivada e responsável da comunidade, vez que a 
Nação brasileira precisava reconquistar ou mesmo construir 
a sua fé nas instituições democráticas. E foi para isso que o 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, preocupado com 
a complexidade das eleições de 3 de outubro, após motivar o 
Colendo TSE a realizar eleição simulada em Mato Grosso, de 
onde comprovou-se de modo manifesto a necessidade de so-
luções inovadoras à Justiça Eleitoral, tudo para, sem prejuízo 
da segurança, simplificar e acelerar a votação e a apuração do 
aludido pleito.
A Justiça Eleitoral mato-grossense, após conquistar a infor-
matização para os trabalhos apuratórios do pleito, reuniu-se 
em seguida sistemática e permanentemente com os Srs. Juízes, 
Promotores, Escrivães, Chefes de Cartórios e demais cidadãos 
convocados como mesários, membros de Juntas Apuradoras, 
Escrutinadores e demais auxiliares, tudo atingindo uma cifra 
de 26.933 pessoas envolvidas diretamente nas eleições de 1994, 
isto para realizá-las, como se disse, na circunscrição do Estado 
de Mato Grosso, com uma população de 1.274.042 eleitores, 
estes espalhados por 4.332 seções eleitorais, divididas em 51 
zonas eleitorais.
[...] E é para esse fim que neste momento declaro os eleitos 
diplomados aos cargos anteriormente referidos na circunscri-
ção do Estado de Mato Grosso, com a firme esperança de que 
todos não esqueçam as palavras cadentes de verdade e atuali-
zação do insigne jurista e estadista Ruy Barbosa – verbis:

A Pátria não é de ninguém, são todos; e cada qual tem no seio 
dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A Pátria 
não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma 
forma de governo: é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciên-
cia, o lar, o berço dos filhos e túmulo dos antepassados, a comu-
nhão da lei, da língua e da liberdade.
Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os 
que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, 
os que não emudecem, os que não acovardam, mas resistem, mas 
ensinam, mas esforçam, mas pacificam a Justiça, a admiração, o 
entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes são benignos e 
residem originalmente no amor.

Por fim, a todos que aqui compareceram para prestigiar esta 
solenidade, neste momento em que se aproximam os festejos 
natalinos e do próspero ano novo, desejo transmitir-lhes, em 
nome do Tribunal Regional Eleitoral mato-grossense, cuja ins-
tituição tenho a honra de presidir, uma mensagem de fé, de 
esperança e de amor fraternal, com estas palavras:

Como são belos os pés do mensageiro da paz. Ele vive, Ele Reina e 
que, seguindo o seu exemplo possamos, talvez, ter a compreensão 
de que, estendendo efetivamente as mãos aos mais carentes e ne-
cessitados, possamos dar-lhes também o alento da existência de 
uma sociedade mais justa e fraterna. (Fonte: Acervo particular 
da servidora Denize Aparecida de Souza Mello) 

Diplomação do governador Dante Martins de Oliveira

Aumento do patrimônio 
imobiliário do TRE-MT

De acordo com dados fornecidos pelo Relatório da gestão 
1993/1994, três importantes ações foram implementadas para 
melhoraria dos bens imóveis do TRE-MT:

 m Cessão, pelo Serviço do Patrimônio Público da União, 
de um imóvel à Rua Rui Barbosa, n. 260, onde foi cons-
truído um depósito de 110 m2 (para guarda de mate-
riais) e respectivamente muros divisórios;

 m Cessão, pelo Governo Estadual, de um imóvel locado 
para instalação da Coordenadoria de Material e Patri-
mônio (Rua Governador Rondon, n. 777);

 m Doação, pelo Governo Estadual, de terreno com 8.235 
m2, para construção da nova sede do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, com processo de recepção pela União já 
tramitando no Poder Executivo Nacional. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 1993/1994, p. 21)
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Pleno 1995-1997

1ª Eleição: 3 de março de 1995 – Invalidada pelo Tribunal Superior Eleitoral
2ª Eleição: 7 de abril de 1995

Presidente

Munir Feguri foi eleito aos 3 de março de 1995 
e tomou posse no dia 22 do mesmo mês e 
ano. Novamente eleito, aos 7 de abril de 1995, 
assumiu na mesma data. Teve seu biênio findo 
no dia 25 de março de 1997, passando a presi-
dência a Rubens de Oliveira Santos Filho, que 
nessa mesma reunião abriu eleição.

Vice-presidente 
e Corregedor

Ernani Vieira de Souza assumiu aos 3 de 
março de 1995. Reeleito aos 7 de abril de 1995, 
tomou posse na mesma data. Deveria assumir 
a presidência após 5 de julho de 1996, porém 
renunciou ao cargo para que os mandatos de 
presidente e vice-presidente fossem coincidentes.

Vice-presidente 
e Corregedor

José Tadeu Cury tomou posse aos 25 de julho 
de 1996.

Corregedor
Geraldo José de Freitas assumiu o cargo aos 19 
de outubro de 1995.

Corregedor 
substituto

Díocles de Figueiredo foi eleito e tomou posse 
aos 7 de abril de 1995. Deixou o TRE-MT no 
dia 18 de outubro de 1995.

Juiz efetivo 
Alexandre Jorge Fontes Laranjeira tomou 
posse aos 12 de setembro de 1995, deixando o 
TRE-MT aos 6 de fevereiro de 1997.

Juiz efetivo
Rubens de Oliveira Santos Filho assumiu aos 
21 de setembro de 1995.

Juiz substituto 
e efetivo

Jurandir Florêncio de Castilho permaneceu 
como substituto até 9 de novembro de 1995, 
quando passou a titular.

Juiz efetivo
Ivan Szeligowski Ramos tomou posse na sessão 
de 19 de novembro de 1996.

Juiz efetivo
Salvador Pompeu de Barros Filho tomou posse 
aos 25 de março de 1997.

Juiz substituto  
e efetivo

Alexandre Vidigal de Oliveira tomou posse na 
sessão de 16 de novembro de 1995. Teve seu 
período de atuação prorrogado por mais um 
biênio, na sessão de 6 de março de 1997.

Juiz substituto 
e efetivo

Evandro Stábile teve seu biênio encerrado aos 8 
de fevereiro de 1996, tendo sido reconduzido em 
1º de fevereiro de 1996, na categoria de efetivo.

Juiz substituto
Saladino Esgaib assumiu aos 6 de agosto de 
1996.

Juiz substituto
Ludovico Antônio Merighi deixou o TRE-MT 
aos 10 de agosto de 1995, por término de biênio.

Juiz efetivo 
Rubem Martinez Cunha tomou posse em 
setembro de 1995. 

Juiz substituto
Mário Ateyeh deixou o TRE-MT em 24 de 
outubro de 1995, por aposentadoria.

Juiz substituto
José Lima Rodrigues tomou posse em 1º de 
fevereiro de 1996.

Juiz substituto Pedro Sakamoto tomou posse em maio de 1996.

Juíza substituta
Rosângela Maria Pedroso tomou posse aos 4 de 
julho de 1996.

continua...

Juiz substituto
Antonio Bitar Filho foi reconduzido ao cargo 
aos 19 de novembro de 1996.

Juíza substituta
Daisy Aparecida Tessaro deixou o cargo na sessão 
de 4 de dezembro de 1996, por término de biênio.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Roberto Cavalcanti Batista

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Moacir Mendes de Souza

Diretor Geral
Walter Miranda Fonseca foi substituído por 
Emanuel Rodrigues do Prado.

Desembargador Munir Feguri

Nasceu em Cuiabá. Cursou o 1º grau no Ginásio Brasil e o en-
sino médio na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, ambos em 
Cuiabá. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Facul-
dade de Direito de Cuiabá.

Por 20 anos integrou o Conselho Seccional da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, tendo, na gestão 1983/1985, ocupado a presidên-
cia da Instituição.

Ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
no cargo de desembargador, pelo Quinto Constitucional, em 13 de 
agosto de 1992.

No ano de 1995, foi eleito presidente do Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso, ocasião em que conduziu a primeira eleição 
informatizada no Estado.

Presidente, vice-presidente e corregedor substituto



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012206

Lançamento da pedra 
fundamental da segunda 
sede própria

No dia 8 de março de 1995 foi lançada a pedra fundamental 
para construção da segunda sede própria do Tribunal Regional 
Eleitoral, que contou com um grande número de autoridades 
presentes.4

Implantação da Urna Eletrônica 
pelo TRE-MT

Na sessão de 15 de agosto de 1995, para finalizar o presi-
dente desembargador Munir Feguri trouxe ao conhecimento 
do Pleno, extraoficialmente, que foi escolhido, no TSE, o pro-
tótipo da urna eletrônica do Estado de Mato Grosso. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 15 ago. 
1995, fl. 19)

Na avaliação do historiador Alfredo da Mota Menezes, os 
benefícios da urna eletrônica recaíram em prol da democracia:

A urna eletrônica é a maior invenção que poderia acontecer 
para a democracia brasileira. Nós exportamos essa urna. O 
mundo está de olho nela. Melhorou a imagem do TRE, me-
lhorou a imagem da Justiça Eleitoral. Pode acreditar: a imagem 
da Justiça Eleitoral não era boa. Dezenas de casos: dormiu der-
rotado e acordou eleito ou dormiu eleito e acordou derrotado. 
No meio da noite, ninguém sabe o que aconteceu. Esse comen-
tário de rua existia muito. Não existe mais. Este que é o ponto. 
O Tribunal pode mostrar os erros do passado para mostrar 
que houve um avanço extraordinário e como a imagem do Tri-
bunal melhorou extraordinariamente perante a população. A 
Justiça Eleitoral pode olhar de cabeça erguida para este tipo de 
coisa. Mas, de um tempo para cá há um respeito muito gran-
de dos partidos com o TRE. Eles precisam do TRE, precisam 
manter este canal aberto com o TRE, por causa das decisões 
que interessam ao partido. Melhorou muito mais esse grau de 
confiança com a urna eletrônica. (MENEZES, 2009 [Entrevis-
ta] 10/7/2009, acervo TRE-MT)

4 Sobre as palavras proferidas na ocasião e imagens, ver Parte III – Sedes.

Revista de Julgados do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso é criada5

Uma das importantes realizações do TRE-MT, na gestão 
1995/1997, foi a criação da Revista de Julgados do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso, editada no ano de 1996. 

Encontro com os juízes 
eleitorais: contas de campanha 
nas eleições de 1996 

O TRE-MT realizou no dia 21 de setembro de 1996, no au-
ditório da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso 
– FIEMT, um Encontro com os juízes eleitorais visando escla-
recer as novas regras eleitorais então em vigor, especialmente 
quanto à avaliação das contas de campanha, agora sob a res-
ponsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral. Na abertura do 
evento foi esclarecido: 

Ao iniciarmos nossa explanação sobre o tema das prestações 
de contas nesta manhã, entendemos de bom siso tecer breves 
comentários introdutórios sobre alguns aspectos gerais da 
legislação eleitoral que nos interessam de perto e que, certa-
mente, também compõem o leque de interesses de Vossas Ex-
celências, eis que, em verdade, o sucesso ou insucesso deste 
esperado congraçamento democrático, que é o pleito eleitoral 
depende em proporção direta do esforço e empenho com que 
os Senhores Magistrados se houverem no desempenho de suas 
atividades jurisdicionais. Lembramos que estas são eleições 
municipais realizadas, portanto, pelos órgãos da Justiça Elei-
toral sediados em cada Comarca, sendo em tudo secundada, é 
claro, por este Egrégio Tribunal. 
 Para falar das novíssimas alterações introduzidas na sistemáti-
ca do financiamento de campanha pelos Partidos e candidatos 
e, por conseguinte, da respectiva análise das prestações de con-
tas pela Justiça Eleitoral, é mister, antes de mais nada, rebuscar 
num passado, não muito longínquo, a metodologia outrora 
utilizada para o tratamento da matéria referida, procurando 
situar adequadamente Vossas Excelências dentro do tema. 
Em período anterior, na eleição de 1994, a Justiça Eleitoral se-
diada neste Estado nunca havia procedido ao exame das pres-
tações de contas decorrentes do financiamento da campanha 
eleitoral, assim como, da mesma forma, nunca havia feito o 

5 Sobre a Revista de Julgados ver Parte III – Publicações do TRE-MT.
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exame das contas anuais dos Partidos Políticos. Havia, àque-
la época, a figura do Comitê Interpartidário de Inspeção, ao 
qual competia proceder aos exames e diligências necessários 
com vistas a aprovar ou não as prestações de contas anuais 
dos Partidos Políticos e, também, aquelas provenientes do fi-
nanciamento da campanha eleitoral. É óbvio, que este sistema 
mostrou-se, com o decorrer do tempo, altamente falho, por 
permitir que muitas irregularidades na movimentação finan-
ceira fossem, complacentemente, encobertas pelos próprios 
Partidos Políticos. 
Como se fizesse necessária a regulamentação, pela via legal, do 
procedimento correto para se arrecadar recursos financeiros 
e de se efetivar os respectivos gastos em relação à campanha 
eleitoral, veio a ser promulgada a Lei 8.713/93, estabelecen-
do normas específicas para as eleições de 1994. Inobstante, 
com relação às contas anuais ainda continuava a vigir a antiga 
LOPP – Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei 5.682/71, a 
qual atribuía ao Tribunal de Contas da União a missão de fis-
calizar a aplicação do Fundo Partidário. 
Atualmente, temos às mãos as recentíssimas Leis 9.096 e 
9.100/95, merecendo ressaltar que, no caso desta última (Lei 
9.100/95), temos uma legislação, por assim dizer, temporária, 
eis que a sua assunção ao mundo jurídico deve- se, unicamen-
te, à necessidade de normatizar a realização das eleições mu-
nicipais de 1996. Já com relação à Lei 9.096/95, houve a subs-
tituição da antiga LOPP - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
dando curso à regulamentação prevista em sede constitucio-
nal, nos artigos 17 e 14, § 30 da Constituição Federal. (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 21 set. 1996)

Pleno 1997-1999

Eleição: 25 de março de 1997

Presidente

Salvador Pompeu de Barros Filho foi convo-
cado na reunião de 25 de março de 1997, oca-
sião em que foi eleito e tomou posse. Deixou o 
TRE-MT aos 21 de abril de 1998.

Vice-presidente 
e Corregedor

José Tadeu Cury foi eleito e tomou posse aos 
25 de março de 1997. Assumiu a presidência 
aos 22 de abril de 1998, por ocasião da renún-
cia do titular. Deixou o TRE-MT na sessão de 
24 de março de 1999.

Vice-presidente 
e Corregedor

Orlando de Almeida Perri tomou posse aos 
22 de abril de 1998 e permaneceu até 23 de 
março de 1999.

Juiz efetivo
Jurandir Florêncio de Castilho teve seu biênio 
encerrado aos 19 de novembro de 1998, tendo 
sido reconduzido.

Juiz efetivo
Evandro Stábile teve seu biênio encerrado em 
1 de fevereiro de 1998.

Juiz efetivo
José Lima Rodrigues assumiu aos 11 de 
novembro de 1997.

continua...

Juiz efetivo
Manoel Ornellas de Almeida tomou posse aos 
3 de fevereiro de 1998.

Juiz efetivo
Julier Sebastião da Silva atuou em segundo 
biênio, assumindo o cargo aos 3 de março de 
1998.

Juiz efetivo
Rubens de Oliveira Santos Filho tomou posse 
aos 14 de abril de 1998.

Juiz efetivo
Roberto Dias de Campos tomou posse aos 11 
de fevereiro de 1999.

Juiz efetivo
Alexandre Vidigal de Oliveira tomou posse 
como juiz efetivo aos 6 de março de 1997.

Juiz substituto
Wandyr Clait Duarte foi empossado em 6 de 
maio de 1997, iniciando sua atuação na sessão 
de 20 do mesmo mês e ano.

Juiz efetivo
Jeferson Schneider tomou posse aos 25 de 
março de 1997. Em segundo biênio, tomou 
assumiu o cargo aos 12 de fevereiro de 1998.

Juiz substituto

Rubem Martinez Cunha deixou o TRE-MT, 
na sessão de 3 de abril de 1997, por ter sido 
destacado para realizar um trabalho junto ao 
TRF da 1ª Região

Juiz substituto
Alexandre Jorge Fontes Laranjeira teve seu 
período prorrogado por mais um biênio, assi-
nando a posse aos 18 de agosto de 1997.

Juiz substituto
Juracy Persiani tomou posse aos 3 de feverei-
ro de 1998.

Juiz substituto
César Augusto Bearsi tomou posse aos 3 de 
fevereiro de 1998.

Juiz substituto
Gerson Ferreira Paes assumiu o cargo aos 
7 de julho de 1998 e permaneceu até 28 de 
fevereiro de 2000.

Juiz substituto
Saladino Esgaib assumiu os trabalhos aos 7 
de julho de 1998.

Juiz substituto
Hildebrando Costa Marques  tomou posse aos 
10 de fevereiro de 1998 e permaneceu até 25 
de fevereiro de 1999.

Juiz substituto
Ivan Szeligowski Ramos deixou o TRE-MT 
na sessão de 16 de novembro de 1998, por 
término de biênio.

Juiz substituto e 
efetivo 

Odiles Freitas Souza assumiu como substituto 
a 1 de dezembro de 1998 e, como efetivo, aos 
24 de março de 1999.

Juiz substituto
Renato César Vianna Gomes tomou posse em 
11 de fevereiro de 1999.

Juíza substituta
Rosângela Maria Pedroso deixou o TRE-MT 
aos 3 de julho de 1998.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Roberto Cavalcanti Batista

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Moacir Mendes Souza

Diretor Geral
Emanuel Rodrigues do Prado, substituído por 
Gilberto Vilarindo dos Santos.
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Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho

Baiano de Ubaíra, bacharelou em Direito pela Faculdade de Di-
reito da Universidade do Distrito Federal (RJ), em 1953. No mesmo 
ano exerceu o cargo de promotor público de Cuiabá. Em 1955 foi 
procurador de justiça, por substituição, e a partir de 1957, membro 
do Conselho Seccional da OAB, presidindo-o por um biênio. 

No período de 1979 a 1982, exerceu as funções de procurador 
do Estado junto ao Supremo Tribunal Federal e, em 1987, atuou 
como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria ju-
rista. A partir de setembro de 1989 foi consagrado juiz efetivo da 
mesma Instituição.

Nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Mato Grosso, em março de 1990, pelo Quinto 
Constitucional.

Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de 25 de março de 1997 
a 2 de abril de 1998.

Homenagens ao presidente, 
desembargador Munir Feguri 
e ao corregedor Ernani Vieira 
de Souza, pelo presidente, 
desembargador Salvador 
Pompeu de Barros Filho

Na sessão de 10 de abril de 1997, o presidente eleito, de-
sembargador Salvador Pompeu de Barros Filho, anunciou que 
em 17 de abril seria realizada uma sessão especial de homena-
gem ao ex-presidente Munir Feguri e ao vice-presidente Ernani 
Vieira de Souza. Nessa sessão foram entregues, pelos juízes Ale-
xandre Vidigal de Oliveira e Rubens de Oliveira Santos Filho, 
placas aos dois ex-mandatários em reconhecimento aos servi-
ços prestados. 

O presidente Salvador Pompeu de Barros Filho, em nome 
dos demais membros, saudou aos desembargadores homena-
geados, discorrendo sobre a relevância de sua administração 

para a Justiça Eleitoral. Em seguida, discursou também o pro-
curador Roberto Cavalcanti, que ressaltou as conquistas alcan-
çadas durante o biênio 95-97, mormente com relação ao voto 
eletrônico e à informatização das eleições. O desembargador 
Munir Feguri disse estar honrado e profundamente emociona-
do com a homenagem recebida. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, 17 abr. 1997, fl. 193-193v)

Sucessão na presidência da 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso

Aos 2 de abril de 1998, deixou o Tribunal Regional Eleitoral 
e a presidência do mesmo o desembargador Salvador Pompeu 
de Barros Filho, tendo sido sucedido pelo vice-presidente de-
sembargador José Tadeu Cury.

Desembargador José Tadeu Cury

Nascido em 15 de setembro de 1944, na cidade de Rio Claro/SP, 
descende de Halim Cury e de Ziza Jorge Cury. Em sua terra natal, 
cursou o primário, junto ao Grupo Escolar Marcelo Schimdt (1951-
1954), o ginasial e científico (hoje 1º grau e médio), no Instituto 
de Educação “Joaquim Ribeiro” (1956-1959), sendo que o cientí-
fico, no mesmo educandário (1960-1963). Ingressou na Faculdade 
de Direito de Bauru/SP, tendo obtido o título de Bacharel aos 23 de 
dezembro de 1968. 

Em 1979, prestou e foi aprovado no concurso público 
para o cargo de juiz de Direito do Estado de Mato Grosso.

Ingressou no Tribunal de Justiça pelo critério da promo-
ção por merecimento, em 1994.

O Tribunal Regional Eleitoral consignou, na ata de 10 de 
outubro de 1990, um voto de louvor pela dedicação, compe-
tência e espírito cívico com que exerceu a jurisdição eleitoral. 
A partir de 18 de outubro de 1993 foi designado juiz membro 
do Tribunal Regional Eleitoral. Exerceu o cargo de vice-presi-
dente da Corte Eleitoral e também, entre 22 de abril de 1998 
até 22 de abril de 1999, a sua presidência, pelo afastamento do 
desembargador presidente Salvador Pompeu de Barros Filho.
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Disque Cidadania: o cidadão 
interagindo com a Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso

Na sessão de 2 de setembro de 1998, o presidente desem-
bargador José Tadeu Cury anunciou que no dia 8 de setembro 
seria instalado no TRE-MT uma nova modalidade de atendi-
mento à população, conhecida como Disque Cidadania. Na 
ocasião, ponderou que esse serviço daria:

[...] acesso mais fácil do cidadão comum aos diversos seg-
mentos ou serviços que o Estado ou a União devam prestar 
a esse mesmo cidadão. Através de um telefonema ele entra 
em contato com o Tribunal que está interligado com os vá-
rios segmentos, principalmente com a Secretaria Judiciária, a 
Secretaria de Informática do Tribunal e a Corregedoria Regio-
nal Eleitoral, bem como este mesmo sistema estará interliga-
do com a Procuradoria Regional Eleitoral. Então, através de 
uma simples transferência de ligação, o cidadão será transfe-
rido para um desses setores e com a possibilidade, inclusive, 
da chamada teleconferência, ou seja, vários números estarem 
interligados entre si no sentido de discutir o caso trazido à 
baila pelo cidadão. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 2 set. 1998)

Eleição direta: 1998

1º turno: 4 de outubro de 1998  •  2º turno: 25 de novembro de 1998

Presidente eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Fernando Henrique Cardoso PSDB 663.773

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Dante Martins de Oliveira PSDB 472.409

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Antero Paes de Barros Neto PSDB 469.179

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Wellington Antônio Fagundes PL 81.625
Laudnir Lino PSDB 78.434
Pedro Henry Neto PSDB 71.348
Murilo Domingos PTB 51.680
Celcita Rosa Pinheiro da Silva PFL 51.584
Antônio Joaquim Moraes 
Rodrigues Neto PSDB 48.125

Wilson Pereira dos Santos PMDB 43.054
Aparecida Maria Borges Bezerra PMDB 42.591

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
José Geraldo Riva PSDB 29.783
Serys Marly Slhessarenko PT 22.694
Carlos Brito de Lima PSBD 20.556
Renê Barbour PSDB 18.777
Moacyr Pires de Miranda Filho PFL 18.077
Romoaldo Aloízio Boraczynski Júnior PFL 17.959
Francisco Tarquínio Daltro PSDB 17.553
Eliene José de Lima PSB 17.259
Humberto Melo Bosaipo PFL 16.903
Benedito Pinto da Silva PFL 15.511
Silval da Cunha Barbosa PTB 14.034
Joaquim Sucena Rasga PTB 14.027
Emanuel Pinheiro PFL 13.588
Hermínio Barreto PL 13.319
Alencar Soares Filho PSDB 12.200
Carlos Carlão Pereira do Nascimento PSDB 11.909
Amador Ataíde Gonçalves Tut PL 11.725
Jair Mariano PPS 11.228
Ernandy Maurício Baracat de Arruda PMDB 10.954
José Carlos Freitas Martins PPB 10.353
Wilson Celso Teixeira PMDB 10.344
Pedro Inácio Wiegert PMDB 10.116
José Carlos Junqueira de Araújo PMDB 9.740
Gilney Amorim Viana PT   8.565

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspex>. Acesso em: 30 
abr. 2010
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Discurso de despedida do 
presidente José Tadeu Cury

Muito obrigado ao Dr. Julier, Dr. Moacir, embora imerecidas 
as palavras a mim dirigidas, uma vez que saem das bocas de 
verdadeiros amigos. Mas, mesmo sabendo imerecidos, os elo-
gios massagearam o ego. Ataulfo Alves, com seu gênio, costu-
mava dizer que: Me dê flores em vida, o carinho, a mão amiga 
para aliviar meus ais, depois que eu me chamar saudade, não 
preciso de mais nada.
Finda-se hoje meu biênio a serviço da Justiça Eleitoral no Es-
tado de Mato Grosso. 
Nesses dois anos, diversamente da maioria dos que me ante-
cederam na Corte Eleitoral, exerci os dois cargos reservados a 
Desembargadores: a Corregedoria Regional Eleitoral, enquan-
to Presidente o eminente Desembargador Salvador Pompeu de 
Barros Filho, e, após seu afastamento, a Presidência do Tribunal.
O julgamento de processos em que figuram como partes de-
tentores ou aspirantes aos mais altos cargos do Estado, durante 
a permanência na Corregedoria e a experiência administrativa 
advinda do exercício da Presidência, não poderiam jamais ser 
adquiridas na simples judicatura comum.
A passagem pela Presidência do Tribunal foi-me sobremaneira 
gratificante, principalmente porque transcorreu sem grandes 
transtornos e com o auxílio eficiente e amigo de Vossas Exce-
lências pudemos realizar um pleito inédito no Estado de Mato 
Grosso, com tal transparência e lisura que, mesmo dos candi-
datos perdedores do pleito, somente vieram elogios.
Ainda que com verbas restritas, conseguiu-se dotar a Justiça 
Eleitoral de Primeiro Grau de móveis, imóveis e equipamen-
tos necessários ao exercício e desempenho digno da função. 
Foram adquiridos pelo Tribunal 15 computadores, 168 vieram 
por doação do Tribunal Superior Eleitoral; 31 impressoras ad-
quiridas e 60 por doação do TSE; 138 estantes de aço; 63 linhas 
telefônicas e 8 linhas celulares. Hoje, todas as Zonas Eleitorais 
são dotadas de linha telefônica e de fax; todas elas são dotadas 
de computadores, que brevemente serão todos interligados 
ao Tribunal Regional Eleitoral. A realização do procedimento 
licitatório para a construção do prédio sede do TRE, no va-
lor de R$ 6.990.000,00, no qual já foi assegurado o valor de 
R$ 1.100.000,00 para início das obras.
Construção e acabamento do prédio medindo 1.100 metros 
quadrados, onde se encontram instaladas a Coordenação de 
Material e Patrimônio, SRH e COCIN; instalação dos Cartó-
rios da 1ª, 39ª, 48ª Zonas Eleitorais em prédio próprio da Justi-
ça Eleitoral. E o valor disponibilizado pelo TSE para realização 
das eleições, num total de R$ 3.990.841,00.
Devolvemos ao TSE R$ 880.626,10 não necessários em razão de 
que não ocorreu o 2º turno nas eleições do Estado de Mato Grosso.
Os méritos, porém, não são meus. Pertencem, sim, a toda uma 
equipe que trabalhou em conjunto, mas com liberdade em 
cada um dos setores. Ao Gilberto Vilarindo dos Santos, pro-
fundo conhecedor da administração do Tribunal e das neces-

sidades dos Juízes; ao Américo Corrêa, que soube abrir o cami-
nho para a imprensa a ponto de, em determinadas semanas, o 
Tribunal Regional Eleitoral ocupar mais espaço na mídia que 
todos os candidatos juntos; ao Luiz Roberto da Fonseca, cujo 
conhecimento em informática não permitiu que o Tribunal 
corresse riscos, como o de retirar quase toda a reserva técnica 
dos locais de votação eletrônica, permitindo que realizássemos 
a apuração eletrônica em todo o Estado.
A todos que direta ou indiretamente trabalharam comigo e 
que evito citar nominalmente para evitar o pecado da omis-
são. A cada funcionário, do mais humilde servidor ao mais 
graduado, é devido o mérito de nossa administração. O traba-
lho, por mais estafante que fosse, sempre se realizou com boa 
vontade, com paixão, mesmo.
Por tudo isso, minha breve passagem pela Corte Eleitoral foi 
gratificante e foi principalmente pelo convívio fraterno que ti-
vemos, transformando aquilo que para a maioria das pessoas 
representa trabalho árduo e aborrecido, em prazer absoluto. 
Por muito tempo sentirei saudade dessas terças e quintas em 
que nos reunimos, não somente para julgar processos, mas 
para troca de informações e de amenidades.
Desse convívio com os eminentes pares, com os Procuradores 
Eleitorais e com os funcionários é que valeu a pena os dias de 
sacrifício. Que Deus os abençoe por tudo isso.
Deixo esta Casa com a confortável sensação do dever cumpri-
do e de minha passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral:

Se não houve frutos,
Valeu a beleza das flores.

Se não houve flores,
Valeu a sombra das folhas.

Se não houve sombra,
Valeu a intenção da semente.

Muito obrigado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 23 mar. 1999)

Galeria dos Presidentes do TRE-MT. Inclusão do 
retrato do desembargador José Tadeu Cury
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Moção de aplauso do 
deputado José Carlos Junqueira 
de Araújo (Zé do Pátio) ao 
desembargador José Tadeu 
Cury, presidente do TRE-MT, pelo 
sucesso das eleições de 1998

No dia 24 de março o Desembargador José Tadeu Cury deixará 
a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, que assumiu a 
menos de 11 meses das eleições de 98, em razão da renúncia 
do então Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho. 
Porém, mesmo com um mandato de curta duração, o Desem-
bargador José Tadeu Cury deixará o cargo com a consciência 
tranquila de ter cumprido com sua missão.
Esta é a primeira eleição em que até mesmo os candidatos der-
rotados ressaltaram a lisura do pleito, a segurança e a trans-
parência com que o TRE conduziu o processo. Tudo isso de-
correu, com certeza, de uma série de iniciativas e/ou posturas 
públicas do Desembargador José Tadeu Cury no exercício da 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral.
O TRE organizou o treinamento de eleitores em todas as Zo-
nas Eleitorais, de forma que a urna eletrônica fosse utilizada 
sem problema para os eleitores.
A apuração foi informatizada em 100% das eleições, nas cida-
des onde a votação foi manual, adotou-se o sistema de apu-
ração informatizada, com o uso de urnas eletrônicas, como 
coletora e totalizadora de informações a partir da abertura da 
urna convencional. O processo, conhecido como “voto canta-
do”, praticamente eliminou fraudes na apuração, uma vez que 
era a urna eletrônica que somava, totalizava e fornecia o bole-
tim de cada urna.
Praticamente não houve recursos contra a apuração de votos. 
Partidos políticos, imprensa, candidatos e o cidadão comum 
tiveram acesso a qualquer assunto de domínio do TRE, nunca 
a imprensa tinha feito uma cobertura tão ampla dos assuntos 
de uma eleição. A imprensa foi tratada como parceira, sendo 
fiscal permanente do processo eleitoral.
Em palavras do próprio Desembargador, no seu discurso, na 
solenidade de diplomação, assim se expressou S. Exa.: A tarefa 
foi árdua, mas chegou a bom termo, porque realizou-se a função 
da Justiça Eleitoral que, na feliz expressão de Torquato Jardim, ‘é 
abrir caminhos à expressão mais íntima do cidadão, a de que ele, 
pelo voto, votando ou sendo votado, reconstrói, para melhor, e a 
cada eleição, seu próprio sentido de destino – para si, sua família 
e seu País. [...] o papel da Justiça Eleitoral é, diante da República, 

este: garantir aos titulares da soberania que o processo institucio-
nal se realizou legítima e validamente. A ausência desta certeza 
fere de morte a República’.
Foi montado no Colégio Nilo Póvoas, em Cuiabá, um com-
plexo voltado para a informação, onde partidos políticos, can-
didatos, imprensa e população tiveram acesso permanente de 
toda a apuração através de telões que transmitiam os resulta-
dos, de 15 em 15 minutos.
Desenvolveu também a interligação de todas as urnas elei-
torais, via Internet, iniciativa essa que permite aos Cartórios 
Eleitorais trocarem informações on-line, como consulta ao Ca-
dastro Eleitoral Nacional, impedindo a confecção de Títulos 
de Eleitor em duplicidade.
No Estado de Mato Grosso, 1.516.462 pessoas estavam aptas 
para realizar o sagrado direito/dever de voto. Para realização 
das eleições propriamente ditas, houve necessidade da con-
vocação de funcionários, bens e serviços de outros órgãos e 
poderes do Estado e de cidadãos de todas as profissões, porque 
33 mil pessoas estiveram envolvidas diretamente no pleito, en-
tre mesários, escrutinadores, motoristas, pessoal de apoio, que 
deixaram seus afazeres para atender gratuitamente o chama-
mento da Justiça Eleitoral. Foi necessário ainda a convocação 
da Polícia Militar e Civil do Estado, bem como da Polícia Fede-
ral e do Exército, foram utilizados 800 veículos automotores, 
6 aviões e 1 barco.
A lisura na votação e apuração ficou demonstrada na quan-
tidade mínima de impugnações e recursos, se comparada às 
eleições anteriores. Apenas duas urnas foram reabertas por 
determinação do Tribunal, constatando-se que o resultado 
apresentado na apuração não discrepou daquele constatado 
na recontagem.
Juízes e membros do Ministério Público Eleitoral atenderam e 
apreciaram com rigor e independência, uma a uma, as recla-
mações e representações que foram apresentadas por partidos, 
coligações e candidatos e não se ouviu uma única voz no sen-
tido de que possa ter ocorrido omissão ou favorecimento. To-
dos, até aqueles que não obtiveram os votos esperados, insisti-
ram na lisura com que transcorreu o pleito em nosso Estado.
Cada membro daquele Tribunal, cada Procurador da Repúbli-
ca, cada Juiz, cada Promotor Eleitoral pode dizer com orgulho 
que saiu das eleições de 1998 com a consciência plena do de-
ver cumprido, que é garantir o exercício da democracia na sua 
mais pura concepção. [...] A tarefa foi árdua, mas chegou-se 
ao bom termo, pois o Desembargador teve a capacidade de 
conduzir com espírito altaneiro, democrático e determinação 
de todo o processo sob seu comendo.
Plenário Deputado Oscar Soares, em Cuiabá, março de 1999.
(Zé Carlos do Pátio), líder do PMDB. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 23 mar. 1999)
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Pleno 1999-2000

Eleição: 24 de março de 1999

Presidente 
Orlando de Almeida Perri tomou posse aos 
24 de março de 1999, deixando o TRE-MT na 
sessão de 17 de abril de 2000.

Vice-presidente 
e Corregedor

Odiles Freitas Souza assumiu o cargo na 
sessão de 24 de março de 1999 e a presidên-
cia do TRE-MT na sessão de 18 de abril de 
2000, pelo término do biênio de Orlando de 
Almeida Perri.

Vice-presidente 
e Corregedor

Jurandir Florêncio de Castilho foi empossado  
aos 18 de abril de 2000.

Juiz efetivo Renato César Vianna Gomes
Juiz efetivo Roberto Dias de Campos

Juiz efetivo
Jeferson Schneider tomou posse aos 3 de 
agosto de 1999, reconduzido.

Juiz efetivo 
Milton Alves Damaceno assumiu aos 15 de 
outubro de 1999.

Juiz efetivo
José Lima Rodrigues deixou o TRE-MT na 
sessão de 10 de novembro de 1999, por térmi-
no do segundo biênio.

Juiz efetivo
Manoel Ornellas de Almeida deixou o TRE-
-MT na sessão de 2 de fevereiro de 2000, por 
promoção a desembargador. 

Juiz efetivo
Gerson Ferreira Paes tomou posse aos 29 de 
fevereiro de 2000.

Juiz efetivo 
Mariano Alonso Ribeiro Travassos foi empos-
sado na sessão de 9 de maio de 2000.

Juiz efetivo 
Rubens de Oliveira Santos Filho teve seu biê-
nio encerrado aos 14 de abril de 2000, tendo 
sido reconduzido aos 9 de maio de 2000.

Juiz efetivo
Elinaldo Veloso Gomes assumiu o cargo na 
sessão de 20 de julho de 2000.

Juiz efetivo
Carlos Alberto Alves da Rocha tomou posse 
no dia 2 de dezembro de 2000.

Juiz substituto
Juracy Persiani deixou o TRE-MT aos 3 de 
fevereiro de 2000.

Juiz substituto
Wandyr Clait Duarte deixou o TRE-MT aos 6 
de maio de 1999.

Juiz substituto
Alexandre Jorge Fontes Laranjeira deixou o 
TRE-MT aos 18 de agosto de 1999.

Juiz substituto
César Augusto Bearsi tomou posse no dia 3 de 
agosto de 1999.

Juiz substituto
Julier Sebastião da Silva teve seu biênio encer-
rado aos 3 de março de 2000.

Juiz substituto
Renato César Vianna Gomes assumiu o cargo 
aos 10 de fevereiro de 2000.

Juiz substituto
César Augusto Bearsi teve seu biênio encerra-
do aos 3 de fevereiro de 2000.

Juíza substituta
Maria Aparecida Ribeiro foi empossada na 
sessão de 12 de abril de 2000.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Moacir Mendes Sousa

Diretor Geral Gilberto Vilarindo dos Santos

Desembargador Orlando de Almeida Perri

Natural de Cuiabá, nasceu no dia 8 de agosto de 1956. Filho de 
Moacir Perri e Erzila de Almeida Perri.

Iniciou seus estudos junto à Escola Modelo Barão de Melga-
ço, na mesma capital, concluindo o primário em 30 de novembro 
de 1967. O ciclo de estudos sequente foi cursado junto ao Colégio 
São Gonçalo, também em Cuiabá, e concluído na cidade paulista de 
Campinas, junto ao Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. 
Ingressou na Faculdade Eurípedes Soares da Rocha, em Marília/SP, 
onde iniciou o curso de Direito. De volta à sua terra natal, concluiu 
o curso superior na Universidade Federal de Mato Grosso. 

Em outubro de 1983, foi aprovado, em primeiro lugar, no con-
curso público para juiz substituto.

Aos 22 de agosto de 1996 foi, por merecimento, promovido ao 
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso.

Conduzido em 22 de abril de 1998 para o Tribunal Regional 
Eleitoral, exerceu os cargos de vice-presidente e corregedor, des-
ta última data até 23 de março de 1999. Assumiu a presidência da 
Corte Eleitoral aos 24 de março de 1999, finalizando o mandato no 
dia 21 de abril do ano seguinte.

Discurso de posse do 
desembargador Orlando 
de Almeida Perri na 
presidência do TRE-MT 

Na sessão de 24 de março de 1999, tomou posse na pre-
sidência do TRE-MT, o desembargador Orlando de Almeida 
Perri, que assim se pronunciou:

Com profunda e viva emoção assumo neste momento a 
Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso. Apesar da enorme emoção, tenho claro na mente, em 
perfeita sintonia da ciência com a consciência, que o presente 
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ato se constitui em um honroso e enorme desafio. Honroso 
pois enseja este ato o poder de dirigir esta Corte Eleitoral de 
tradições históricas no distribuir a Justiça da e para a cida-
dania, com a segurança e a determinação de sempre honrar 
e cumprir a soberana vontade popular, cujo exercício cíclico, 
via sufrágio, legitima a sua vez o exercício do próprio Poder 
Constituído, em um encadeamento de atos que assegura e 
vivifica a vida democrática brasileira. Desafio, pois este ato 
se constitui em sucessão imediata dos Desembargadores Sal-
vador Pompeu de Barros Filho e José Tadeu Cury, estes dois 
insignes e extraordinários Magistrados que tanto dignificam e 
valorizam o Poder Judiciário de Mato Grosso, os quais soube-
ram, com seus adequados perfis, bem conduzir a Justiça Elei-
toral, cada um a seu tempo e ao seu modo. O primeiro, com 
sua sempre larga visão de Jurista e homem público, devoto 
e grande incentivador da plena informatização do processo 
eleitoral, cuja atuação corajosa e pioneira baliza todo o setor 
nacional. O segundo com sua excepcional capacidade de tra-
balho, dotado de habilidade e sensibilidade ímpares no trato 
da coisa pública afeita à Justiça, qualidades imprescindíveis 
na condução e solução de tantos conflitos e dificuldades que 
permeiam o funcionamento Eleitoral, que deverá exercer sua 
jurisdição em um momento de raro significado na trajetória 
político-institucional de nosso País.
Com efeito, sem falsos véus, sem peia e nem meia-luz há que 
se admitir e enfrentar a dura e triste realidade que ora vivida 
pelo Brasil, cujo contexto sócio-político-cultural, emoldurado 
pela crise econômica aflige a todos nós de variadas maneiras, 
compondo um quadro que, tanto autores quanto destinatários 
estão de acordo, provavelmente, apenas quanto a um ponto: 
seu título, crise.
De fato, a envolvente, onipotente e onipresente crise hoje afe-
ta não só os brasileiros de todos os rincões e segmentos so-
cioculturais, como, possivelmente, a todos os homens deste 
combalido planeta, denominando-se genericamente de glo-
balização. Esse processo tem desencadeado dolorosos reflexos 
em todo o mundo moderno, com nuances e características 
variáveis e variadas.
[...] Sempre sem peia, nem meia verdade, sabemos todos que 
no Brasil hiperatrofiou-se tanto o Poder Executivo, que até 
hoje os demais poderes ainda pesam feridas e buscam superar 
traumas, num esforço de viverem em sintonia democrática, 
sempre sujeitos a graves interferências, nem sempre sub-rep-
tícias, mas por claras invasões e apropriações quanto à com-
petência legislativa do Congresso Nacional, via de abusivas e 
abusadas Medidas Provisórias, a par da crescente diminuição 
de poderes dos Juízes no concernente à respectiva e livre atua-
ção no campo processual, levando-se o Estado a uma condição 
de privilégio diante dos demais jurisdicionados, com flagrante 
eiva de inconstitucionalidade, pela repercussão aos princípios 
de estabilidade processual, da autoridade da coisa julgada e 
dos direitos adquiridos.

Com efeito, sem sofismas ou tergiversações, face à realidade 
político-institucional do Brasil, temos um Legislativo que ain-
da busca a si mesmo como poder constituído e um Judiciário 
que se vê sob cruéis ataques dos interessados em alquebrá-lo 
e desacreditá-lo, pois esse Poder fraco é a garantia de um só 
Poder aos seus titulares e agentes, salvando as aparências de 
um regime dito democrático.
É precisão que os segmentos conscientes da Sociedade Civil 
Brasileira se movimentem, se articulem na reação social, pois 
sem a repulsa coletiva, consequente e concreta, o que nos resta 
de dignidade cívico-democrática estar-se-á esgotando como a 
areia que desce na ampulheta.
Quando se busca orquestrar a capitis diminutio do Poder Ju-
diciário, é preciso lembrar que sem esse Poder funcionar, efe-
tiva e eficazmente em sua plenitude institucional, na verda-
de acabar-se-á a garantia dos direitos públicos e individuais, 
guilhotinando-se o derradeiro fâmulo da esperança popular, 
pelo que oportuna a lembrança de uma velha história, sem-
pre repetida quando se pretende ressaltar a importância e ne-
cessidade da subordinação dos poderes governantes à frágil 
figura da Justiça, essa sempre prudente e intimorata guardiã 
das liberdades públicas e privadas. [...] Por outro lado, se o 
Poder Judiciário deve restar inatacável e íntegro em sua ple-
nitude institucional, se é que queremos manter nosso regime 
político como verdadeiramente democrático, é preciso admitir 
que tornou-se necessário e impostergável um profundo pro-
cesso de autocrítica funcional desse Poder, visando otimizar 
e modernizar seu funcionamento jurisdicional, mudando a 
mentalidade que o informa, em paralela ação de revisão da 
sistemática processual brasileira, tão fértil a manobras flagran-
temente procrastinatórias, na qual o processo, em si mesmo, 
acaba elidindo o julgamento do direito propriamente.
Rico também esse momento pelo que iremos viver no campo 
eleitoral, quando a ventilada reforma política poderá trazer 
inadiáveis mudanças às agremiações partidárias, com a pos-
sível elisão das chamadas siglas de aluguel, via cláusulas de 
barreira, com melhorias à apuração da vontade popular, via 
integral e total informatização do processo, com o aperfeiço-
amento do sistema representativo proporcional, via do voto 
distrital, com o financiamento público das campanhas elei-
torais, eliminando-se, ou ao menos dificultando o abuso do 
poder econômico, com maior controle e efetivas sanções do 
abuso do poder político, abusos esses comprometedores da 
igualdade e legitimidade eleitoral.
Meus senhores, a par de todas essas mudanças, críticas e au-
tocríticas, de todos esses fatos informadores da crise genera-
lizada ora vivida por todos nós, em uma época em que não 
podemos ter certeza quase de coisa alguma, mas devemos ter 
sempre esperança, gostaria de fazer minha profissão de fé no 
sentido de que todas as crises são sempre instrutivas e prece-
dentes ao surgimento de novos paradigmas, como um prelú-
dio à reorientação, ao crescimento e evolução. O Brasil e os 
brasileiros haverão de serem maiores que a crise ora vivida.
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Ao encerrar essa breve alocução, permitam-me invocar a pro-
teção do nosso Criador, para que possamos levar a contento 
a missão que ora se apresenta a todos os brasileiros, cada um 
ao seu tempo e ao seu modo e, particularmente, a nós como 
condutores e agentes da Justiça Eleitoral.
A todos, o meu muito obrigado pela atenção e presença. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 24 mar. 
1999, fl. 45v-48)

Alistamento Eleitoral atinge 
jovens menores de 18 anos

Na sessão de 3 de agosto de 1999, o presidente Orlando Per-
ri, colocou algumas importantes informações ao Pleno sobre 
a necessária aproximação do TRE-MT com a população por 
ocasião do Alistamento Eleitoral:

Quero participar aos Membros deste Tribunal que a partir do 
próximo dia 6 de agosto, por determinação do TSE, estará sen-
do dado início à campanha para depuração do cadastro elei-
toral em todo o País.
Os Cartórios Eleitorais receberão uma listagem com todos 
os eleitores faltosos, isto é, aqueles eleitores que deixaram de 
comparecer nas três últimas eleições; sendo uma vez publica-
dos os editais, a partir do dia 6 de agosto, o eleitor terá um 
prazo de 60 dias para regularizar a sua situação, procurando o 
Cartório Eleitoral, no sentido de justificar e pagar a multa cor-
respondente, que hoje equivale a, aproximadamente, R$ 3,00. 
O eleitor, evidentemente, que não regularizar sua situação até 
o dia 4 de outubro terá seu título cancelado. 
E a par dessa campanha, desse movimento deflagrado pelo 
TSE, nós também resolvemos, para compensar a perdas dos 
eleitores, fazer também uma campanha, aliás, uma dupla cam-
panha, uma procurando atingir o eleitor ou jovem na faixa de 
15 a 18 anos. O eleitor que com 15 anos que venha a completar 
16 anos até a data da eleição do próximo ano, evidentemente 
que pode fazer a sua inscrição eleitoral.
Segundo levantamentos feitos pela Seduc, existem em torno 
de 200 a 300 mil jovens, nas escolas, na faixa etária entre 15 e 
18 anos. E nós pretendemos atingir principalmente essa faixa 
dos jovens. E também temos que começar outra campanha 
no sentido de regularizarmos a situação daquelas pessoas que 
deveriam, mas não procederam as transferências das suas ins-
crições eleitorais.
A título de conhecimento, nas últimas eleições nós tivemos 
cerca de 120 mil justificativas e pretendemos chamar esse elei-
tor à responsabilidade, para que ele regularize a sua situação, 
proceda a transferência e, evidentemente, engrosse mais os ca-
dastros eleitorais do Tribunal do Estado de Mato Grosso.

Temos também, durante esse período de férias, a título de in-
formação aos Membros deste Tribunal, mantido contato com 
a Secretaria de Educação que nos solicitou empréstimo de 
urnas eletrônicas para proceder, no próximo 23 de outubro, 
eleições para Diretores de colégios em todo o Estado de Mato 
Grosso.
Segundo informações que obtivemos, estarão envolvidas nesse 
processo eleitoral cerca de 500 mil pessoas votantes, que vota-
riam os pais, os alunos, os professores e funcionários dos edu-
candários da rede estadual de Educação do Estado de Mato 
Grosso.
Para isso, foram providenciadas 1.100 urnas eletrônicas, as 
urnas modelo 1998, e estamos com problema de baterias e a 
parte técnica irá proceder a essa revisão a partir do mês de fe-
vereiro do próximo ano. Estamos em contato com o TRE-MS 
que emprestarão 600 urnas para atender essas eleições, que se-
rão processadas pela Seduc.
Evidentemente, já estaremos procedendo ao treinamento dos 
eleitores, uma vez que o TSE já expediu o edital para aqui-
sição das urnas eletrônicas, atingindo a totalidade das urnas 
eleitorais do País, de modo que acreditamos que nós teremos 
eleições 100% informatizadas no próximo ano, e essa é uma 
grande oportunidade de levarmos também o treinamento des-
sas urnas eletrônicas.
Nós devemos firmar um convênio com a Secretaria de Edu-
cação, no qual ela ministrará todos os recursos para transpor-
tarmos essas urnas eletrônicas; os técnicos do TRE vão fazer o 
treinamento com as pessoas que atuarão no dia da eleição e, 
evidentemente com o treinamento dos eleitores que participa-
rão, nós pretendemos, antes mesmo do dia 23, data marcada 
para as eleições, começarmos a fazer o treinamento dos eleito-
res em todos esses municípios onde ocorrerão as eleições para 
Diretores dos colégios. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 3 ago. 1999)

Estudantes de 8 a 16 anos 
conhecem de perto o papel da 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso 

Na sessão plenária de 21 de março de 2000, foi ressaltada a 
colaboração do TRE-MT na eleição estudantil para escolha dos 
líderes de classe, realizada no dia 21 de março de 2000 no Pa-
tronato Santo Antônio, atividade da qual participaram alunos 
entre 8 e 16 anos. Nessa ocasião, estudantes fizeram as vezes 
de mesários e também de eleitores. Nesse pleito estudantil, foi 
utilizada a urna eletrônica. Esse trabalho de aproximação do 
TRE-MT e comunidade objetivou treinar os estudantes para 
o exercício da cidadania. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, 21 mar. 2000, fls. 53v)
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Os alunos, em agradecimento ao TRE-MT, ofereceram uma 
placa de congratulações. O TRE-MT agradeceu a homenagem, 
na pessoa do seu presidente Orlando Perri: 

Na verdade, essa homenagem é dirigida a todos os membros 
desta Corte. 
O TRE, na verdade, hoje, se orgulha de poder participar de 
muitas eleições não oficiais que se realizam no Estado de Mato 
Grosso.
Eu acho que esta experiência do Patronato Santo Antônio é 
uma experiência pioneira no Estado, a escolha de líderes de 
salas de aula, acho que é a primeira realizada e acreditamos 
e esperamos que todos os educandários, doravante, possam 
disputar esse processo democrático, escolher, em cada sala de 
aula, o seu líder.
Um País que tanto carece de líderes, acho que é uma boa ini-
ciativa começar ainda na infância a criação de novos líderes, 
e o TRE, na verdade, hoje se orgulha de participar no apri-
moramento do processo democrático no País, participando, 
colaborando na democratização do nosso País com o aprimo-
ramento da cultura do voto, de modo que em nome do TRE 
nós agradecemos a homenagem prestada por esses líderes que 
serão, se Deus quiser, os futuros líderes políticos, aqueles que 
conduzirão os destinos desta Nação.
Por lembrança do Diretor Geral, não posso deixar de lembrar 
que foram os próprios alunos que coordenaram todo o pro-
cesso eleitoral na escolha dos dirigentes de salas de aula.
O TRE, na verdade, através dos nossos funcionários do Setor 
de Informática, do SRH, treinaram todas essas crianças que 
participaram como mesários nesse processo democrático, pro-
movido pelo Patronato Santo Antônio.
Então, fica aqui, ao Prof. Romildo, a todos os líderes de sala 
de aula, enfim, aos idealizadores do processo democrático, os 
agradecimentos do TRE. (Notas taquigráficas da sessão plená-
ria do TRE-MT, 21 mar. 2000)

TRE-MT assina convênio: 
treinamento em urna eletrônica

Na sessão de 11 de abril de 2000, o presidente Orlando de 
Almeida Perri convidou o Pleno para participar de solenidade 
de assinatura de convênio com o governo do Estado, através 
da Secretaria de Administração, para utilização de pessoal, re-
cursos e veículos da Empaer, Indea e Intermat, visando levar 
o treinamento do voto através de urna eletrônica, ao homem 
do campo. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 11 abr. 2000, fls. 61-61v)

TRE-MT inaugura Centro de 
Atendimento ao Eleitor

Inauguração da Central de Atendimento ao Eleitor

Foi inaugurado no dia 23 de março de 2000 o Centro de 
Atendimento ao Eleitor, na Praça Bispo Dom José, centro de 
Cuiabá. Na ocasião, além de autoridades do Judiciário, compa-
receu o governador Dante Martins de Oliveira que, ao lado do 
presidente do TRE-MT, desembargador Orlando Perri, descer-
rou a placa alusiva ao evento.

Governador Dante Martins de Oliveira ao lado do 
presidente do TRE-MT, desembargador Orlando Perri

Discurso de despedida do 
presidente, desembargador 
Orlando de Almeida Perri

Aos 18 de abril de 2000 ocorreu a posse do desembargador 
Odiles Freitas Souza na presidência do TRE-MT. Nessa ocasião, 
o presidente que se despedia, desembargador Orlando Perri, 
assim se pronunciou:
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Ao encerrar minha trajetória na Presidência do Tribunal Re-
gional Eleitoral, não posso deixar de fazer um breve balanço 
das principais ações que marcaram esta gestão. Se fosse possí-
vel sintetizar em uma única frase o resultado de todo o traba-
lho que foi desenvolvido, eu escolheria a seguinte: Mato Grosso 
está mais cidadão. 
Essa frase tem um sentido muito amplo, talvez um tanto utó-
pico. Mas, até mesmo por isso ela também tem sentido ideo-
lógico e consequência concreta, que foi a de colocar o serviço 
público à disposição do cidadão. Ela traduz o esforço da Justi-
ça Eleitoral de ir em busca da população, oferecendo a todas as 
pessoas que moram neste Estado a oportunidade de exercerem 
a cidadania. 
Quero comemorar com os membros, funcionários do TRE e 
demais colaboradores da Justiça Eleitoral o sucesso desse tra-
balho, em especial, com os juízes e funcionários dos Cartórios 
Eleitorais, sem os quais não teríamos o êxito que estamos a ex-
perimentar. Entre as ações que foram desenvolvidas ao longo 
da minha gestão como Presidente, essa campanha é realmente 
a que mais me emociona. Emociona até mesmo porque ela 
inspirou um novo comportamento por parte da Justiça Elei-
toral, que antes mantinha um relacionamento extremamente 
burocrático com o cidadão e com as suas mais diversas orga-
nizações sociais. 
A campanha, inegavelmente, aproximou a Justiça do cidadão. 
E está mostrando ao Poder Judiciário o quanto é possível in-
teragir com a sociedade na busca de realizações para o bem 
comum. 
E nessa aproximação e convivência entre a sociedade e o Judi-
ciário é que juntos vamos semear e colher cidadania, democra-
cia e justiça social. 
No início, o propósito dela era apenas realizar um grande 
mutirão de alistamento eleitoral. Hoje, o envolvimento com a 
sociedade é tão grande que a Justiça Eleitoral vem experimen-
tando formidáveis e históricas oportunidades de participar do 
cotidiano da população, realizando as mais variadas eleições 
não oficiais com urnas eletrônicas. 
Em pouco mais de um ano realizamos mais de 500 eleições, 
participando de processos de escolha de presidentes de bair-
ros, até lideres de sala de aula, o que exigiu da Justiça Eleitoral 
enormes operações de treinamentos. Os resultados mostra-
ram-se compensadores, na medida em que, além de investir-

mos na cultura do voto, treinamos mais de 600.000 pessoas no 
Estado, familiarizando-as com a urna eletrônica, o que facili-
tara sobremaneira as eleições informatizadas deste ano. 
Os resultados da campanha não poderiam ser mais positivos. 
Em pouco mais de seis meses de trabalhos conseguimos movi-
mentar, até este instante, cerca de 350 mil documentos, o que 
corresponde a mais de quatro anos de trabalho rotineiro da 
Justiça Eleitoral. Apesar da depuração levada a efeito pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, arregimentamos mais de 200 mil no-
vos eleitores no Estado de Mato Grosso, processando a trans-
ferência interna de outros 100.000. 
O sucesso da campanha fez com que ela tomasse vulto. A Jus-
tiça Eleitoral embrenha-se hoje nos sertões do nosso Estado. 
Graças ao convênio firmado com a Secretaria de Agricultura, 
vamos nos aproximar do homem do campo, permitindo ou 
facilitando-lhe o exercício da cidadania através da sua regula-
rização eleitoral e familiarização com a urna eletrônica. 
Também foi graças à prestimosa colaboração do Governo 
do Estado, que tem como administrador um homem sensí-
vel com as causas sociais, Dr. Dante Martins de Oliveira, que 
implantamos a Central de Atendimento do Eleitor situada na 
Praça Bispo Dom José. Através dela se permite, com toda a 
comodidade, que em menos de 30 minutos os interessados te-
nham em mãos o documento que, antes, levava, em média, 
quatro meses para recebê-lo. 
A implantação desse sistema foi apenas o marco inicial. Por 
determinação da presidência, a Secretaria de Informática, 
através da genialidade dos servidores Luiz Roberto da Fonseca 
e Ivo Spíndola, já iniciou estudos para estendê-la a todas as 
Zonas Eleitorais do Estado, até 2001. 
[...] Presidir o Tribunal Regional Eleitoral foi uma honra e 
uma grande experiência. A Justiça Eleitoral tem se constituído, 
pela sua evolução tecnológica, envolvimento com a sociedade 
e capacidade para se comunicar, em uma vitrine do Poder Ju-
diciário. Isso enobrece toda a Magistratura brasileira, institui-
ção a qual pertenço, da qual me orgulho e pela qual luto com 
obstinência e determinação. 
Desejo aos Desembargadores Odiles Freitas Souza e Jurandir 
Florêncio de Castilho sucesso na gestão que se inicia. Sob a 
condução deles, a sociedade mato-grossense tem assegurada a 
realização de eleições limpas e transparente. (Notas taquigráfi-
cas da sessão plenária do TRE-MT, 18 abr. 2000)
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Da implantação da urna eletrônica 
aos dias atuais − 2000-2012

Pleno 2000-2001

Eleição: 18 de abril de 2000

Presidente 
Odiles Freitas Souza tomou posse aos 18 de 
abril de 2000. Deixou o TRE-MT na sessão de 
22 de março de 2001.

Vice-presidente 
e Corregedor 

Jurandir Florêncio de Castilho assumiu aos 
18 de abril de 2000 e permaneceu até 26 de 
março de 2001.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto 

Manoel Ornellas de Almeida assumiu aos 28 
de agosto de 2001.

Juiz efetivo
Jeferson Schneider deixou o TRE-MT na 
sessão de 4 de agosto de 2001.

Juiz efetivo
César Augusto Bearsi assumiu aos 7 de agosto 
de 2001.

Juiz efetivo
Gerson Ferreira Paes assumiu aos 29 de 
fevereiro de 2000.

Juiz efetivo Carlos Alberto Alves da Rocha

Juiz efetivo
Renato César Vianna Gomes assumiu aos 10 
de fevereiro de 2000.

Juiz efetivo 
Roberto Dias de Campos deixou o TRE-MT 
por término de biênio na sessão de 10 de 
fevereiro de 2001.

Juiz efetivo
Marcelo Souza Barros tomou posse aos 17 de 
dezembro de 2001.

Juiz substituto
Rubens de Oliveira Santos Filho tomou posse 
aos 9 de maio de 2000. Teve seu biênio pror-
rogado, assumindo aos 26 de março de 2001.

Juiz substituto
Mariano Alonso Ribeiro Travassos assumiu o 
cargo aos 9 de maio de 2000.

Juiz substituto
Elinaldo Veloso Gomes assumiu aos 20 de 
julho de 2000.

Juíza substituta
Maria Aparecida Ribeiro assumiu aos 12 de 
abril de 2000.

Juiz substituto
Sebastião Manoel Pinto Filho tomou posse na 
sessão de 7 de dezembro de 2000.

Juiz substituto Milton Alves Damaceno
Procurador Re-
gional Eleitoral

Moacir Mendes Sousa

Diretor Geral
Gilberto Vilarindo dos Santos assumiu em 
25 de março de 1997 e permaneceu até 26 de 
março de 2001.

Pleno TRE-MT

Discurso de posse do presidente 
Odiles Freitas Souza

O desembargador Odiles Freitas Souza assumiu a presidên-
cia do TRE-MT, aos 18 de abril de 2000, por ocasião do afas-
tamento do titular, desembargador Orlando de Almeida Perri. 
Nessa ocasião, o empossando assim se pronunciou:

Discorreu sobre a satisfação da presença de todos nesta soleni-
dade e reafirmou sua fé na Justiça e nos homens que aplicam 
as leis, afirmando sua vontade de dedicar seu trabalho para 
o fortalecimento da democracia, tendo como meta despertar 
a sociedade mato-grossense para a importância do voto. Fa-
lou também que o Poder Judiciário brasileiro tem uma grande 
missão este ano, que é a de realizar as maiores eleições da his-
tória. Em Mato Grosso, teremos mais de um milhão e seiscen-
tos mil eleitores inscritos em 139 municípios de complexidade 
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Na sessão seguinte, foi aventada a necessidade de orientação, 
aos juízes eleitorais, quanto à apresentação pelo eleitor de seu 
documento de identidade na hora da votação, mesmo sendo a 
eleição eletrônica. Ficou aprovado que essa orientação deveria 
ser veiculada nos meios de comunicação. (Notas taquigráficas 
da sessão plenária do TRE-MT, 13 de junho de 2000)

Nova visita do ministro do 
TSE – José Neri da Silveira

O Tribunal Regional Eleitoral recebeu, mais uma vez, a vi-
sita do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Neri da 
Silveira. Sua primeira visita a Mato Grosso ocorreu na década 
de 1980, quando a presidente do TRE-MT, desembargadora 
Shelma Lombardi de Kato, havia terminado o recadastramento 
eleitoral, num trabalho gigantesco que resultou no alistamento 
de 100% dos eleitores de Mato Grosso. 

Na visita de 2000, o mesmo ministro enfatizou a necessida-
de de lisura no processo eleitoral, assim como o empenho do 
TSE na informatização das eleições, elemento de garantia de 
eleições limpas e transparentes: 

A sessão extraordinária de 23 de junho de 2000 foi dedicada à 
visita do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Neri da 
Silveira, ao TRE-MT. O Presidente Odiles Freitas Souza cum-
primentou a todos os presentes e anunciou a sessão especial. 
Fez inicialmente uso da palavra a Desembargadora Shelma 
Lombardi de Kato, Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Mato Grosso, que saudou o visitante, lembrando que 
pela terceira vez na sua história o TRE de Mato Grosso recebe 
de braços abertos o Ministro José Neri da Silveira, que foi o 
primeiro Presidente do Egrégio Tribunal Superior a visitar esta 
Corte, em 1986, quando a Corte era presidida pela Desembar-
gadora [...] Lembrou também que Mato Grosso, inspirado no 
exemplo cívico do homenageado, aceitou de pronto o desa-
fio de remodelar a Justiça Eleitoral para torná-la instrumento 
confiável de realização da cidadania, num ano eleitoral onde 
o tempo era curto, a tarefa era ingente, mais do que a força 
humana o permitia. Entretanto, a fé inabalável nos destinos 
da Pátria e a confiança em Deus eram mais fortes. Assim, a 
Justiça Eleitoral e os cidadãos comuns, a sociedade como um 
todo, por seus mais variados segmentos puseram mãos à obra. 
A partir de 1986, a modernização da Justiça nunca mais pa-
rou, vindo a fechar o círculo com a informatização total das 
eleições ora anunciada, sob a batuta histórica do mesmo ma-
estro: José Neri da Silveira. Lembrou ainda a Desembargadora 
que o recadastramento despertou nos juízes, nos servidores da 
Justiça e no coração do próprio povo o amor cívico e a sensi-
bilidade para com as causas sociais, destacando nesse contex-

reconhecida pela sua dimensão territorial, e as eleições muni-
cipais de 2000 têm ainda dois componentes desafiadores para 
a Justiça, que é a informatização completa das seções eleitorais 
e a reeleição dos prefeitos. Falou de suas ações contra o abuso 
do poder econômico e da autoridade, tendo os partidos políti-
cos e a sociedade também como agentes fiscalizadores; o trei-
namento dos eleitores, para o sucesso na votação eletrônica e 
das parcerias visando o seu treinamento. Por fim, lembrou que 
as eleições desse ano serão um marco para a Justiça Eleitoral e 
para o Poder Judiciário brasileiro, e homenageou o Desembar-
gador Orlando de Almeida Perri pelo sucesso da sua gestão na 
Presidência do TRE, saudando ainda o Desembargador Juran-
dir Florêncio de Castilho que ora assume a Corregedoria. (No-
tas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 18 abr. 2000)

Ações visando capacitar o eleitor 
para o uso da urna eletrônica

Inicialmente, o Presidente Odiles Freitas Souza alertou o Ple-
no sobre os trabalhos que o TRE-MT tem na capacitação e 
treinamento de mais de 1 milhão de leitores no uso da urna 
eletrônica, e que os juízes, escrivães e grupos de serviços têm 
auxiliado, trabalhando ativamente nesse mister, o que o tem 
deixado tranquilo quanto ao êxito das eleições de 2000. O Dr. 
Jeferson Schneider falou da necessidade de orientar os juízes 
de primeira instância quanto ao caminho a ser tomado, para 
que o eleitor fosse educado quanto ao uso da urna eletrônica, 
devendo essa orientação ser de forma equilibrada e uniforme 
em todo o Estado, pelo TRE. Ressaltou ainda que a orienta-
ção do Tribunal é importante para que os juízes possam ter 
normas mínimas de orientação e que em todos os municípios 
os eleitores sejam educados para votar na urna eletrônica. O 
Presidente Odiles ressaltou que nos encontros que tem manti-
do com os juízes eleitorais tem-se transmitido essa orientação, 
e que percebe-se que estes parecem imbuídos da boa vonta-
de de trabalho, lembrando sobre o convênio com a Emater, 
Intermat e 260 veículos à disposição desse serviço em Mato 
Grosso, além de motorista, combustível cedidos por esses ór-
gãos. Lembrou o Desembargador Jurandir Florêncio de Casti-
lho da Resolução n. 411, relativa ao alistamento eleitoral, que 
poderia ser usado o mesmo sistema de orientação aos eleitores 
onde houver aglomerado de eleitores, como escolas e igrejas. 
O Presidente Odiles lembrou que durante a Festa dos Estados, 
realizada na Feicovag, um stand foi montado para capacitar 
eleitores. O mesmo Presidente anunciou que irá na Festa da 
Uva, em Primavera do Leste, levando essa orientação. Infor-
mou também que os juízes poderiam requisitar, para fins de 
treinamento de eleitores, quantas urnas considerassem neces-
sárias. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-
-MT, 6 jun. 2000, fl. 80v-81v)
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to a figura ímpar do Ministro que, rompendo as barreiras do 
mero formalismo, teve a coragem de ir ao encontro do povo, 
permitindo que os juízes e Tribunais assim agissem, dando 
prova de compromisso com a Justiça, embora diante de gran-
des dificuldades. Lembrou ainda que tamanha era a dimensão 
do recadastramento, que em Alta Floresta, por exemplo, que 
segundo dados do IBGE possuía em seu município apenas 
10.000 habitantes, num único esforço de um dia, utilizando-se 
de todos os meios de comunicação, recadastrou-se 24.000 elei-
tores. Assim, informações desatualizadas do censo encobriram 
o crescimento dessa comunidade emergente, hoje uma das 
mais vigorosas comarcas de nosso Estado. Continuou dizendo 
que, como Presidente do TRE, na oportunidade, telegrafou ao 
Sr. Ministro Neri da Silveira, Presidente do TSE, informando 
que naquela data, no coração da Amazônia Mato-grossense, 
recadastraram-se 24.000 eleitores, sendo esta, dentre outras, 
uma lição de coragem cívica de trabalho e de tenacidade de 
que o homenageado era, a um só tempo, inspiração e exem-
plo. Falou ainda a Desembargadora que, ao revisitar a nossa 
cidade, o Ministro em suas palavras já deixou evidenciada 
importante mensagem: de que a lisura do processo eleitoral e 
seu aperfeiçoamento são um meio eficaz de realização da ci-
dadania. Entretanto, ela não basta por si, para a concretização 
da democracia; é preciso, contudo, que cada eleitor vote com 
consciência e que os candidatos tenham compromisso com 
os valores da nacionalidade e com os valores indisponíveis de 
toda humanidade, que não prevaleçam o poder econômico e 
nem dele se utilizem para colher nas urnas espúrios resultados. 
Finalizando, a Desembargadora Shelma Lombardi de Kato 
ressaltou que, para registrar a importância histórica, política e 
social da imensa obra realizada pelo Sr. Ministro, é que o Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso o homenageia nesta 
data. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 23 
jun. 2000)

Palavras do ministro 
Neri da Silveira

Na mesma sessão de 23 de junho de 2000, o ministro Neri 
da Silveira assim se pronunciou:

Agradeceu a saudação feita pela Desembargadora Shelma 
Lombardi de Kato, que é modelo de Juiz neste País, pela sua 
sabedoria profissional, pela sua formação jurídica, mas, acima 
de tudo pela sua formação humanística e pela dedicação à cau-
sa da Justiça e, em especial, à causa da Justiça Eleitoral. Que a 
Desembargadora Shelma, com suas palavras, emocionou-o, ao 
recordar o episódio do recadastramento de 1986, pois, dian-
te de um Estado de imensa dimensão geográfica, de difíceis 

meios de comunicação, tendo locais de difícil acesso, a De-
sembargadora Shelma comandou o recadastramento eleitoral, 
antes dos demais Estados, convicta de que se cuidava de uma 
causa pertinente à democracia, à humanidade, à realização do 
Direito. Ressaltou que aperfeiçoar a democracia depende de 
aperfeiçoar o processo eleitoral, assim como o desenvolvimen-
to da democracia representativa há de conduzir, naturalmente, 
a obter-se meta mais alta do processo eleitoral, que é a verdade 
eleitoral. Falou ainda que a Justiça Eleitoral, desde sua cria-
ção, em 68 anos de existência, tem buscado realizar um com-
promisso com a Nação: obter a verdade eleitoral. E para isso, 
busca realizar tudo que é possível para que as eleições gerais 
ou locais se realizem da forma mais limpa, mais lisa e mais 
perfeita, para atingirmos a meta de um Estado de Direito De-
mocrático, efetivamente. [...] Destacou que temos agora que 
pensar na realização das eleições municipais de 1º de outubro; 
se esse é o grande ideal e esse ideal só pode se realizar com o 
aperfeiçoamento do processo eleitoral, nós estamos fazendo a 
nossa parte com a informatização na fase do voto e da sua apu-
ração, para que não haja fraudes, nem vícios. Ressaltou ainda 
que outras fases do processo eleitoral devem ser melhoradas, 
como a propaganda eleitoral e a coerção contra as tentativas 
de abuso do poder econômico, mácula que vem se verificando 
nos últimos pleitos do país. Por fim, o Ministro agradeceu ao 
Presidente do TRE-MT por ter reunido a Corte para esse en-
contro com o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesse 
momento do processo eleitoral. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 23 jun. 2000)

A reunião foi encerrada com o descerramento de uma placa 
alusiva à honrosa visita do ministro Neri da Silveira ao TRE-
-MT, realizada pelo juiz eleitoral Jeferson Schneider.

Descerramento da placa alusiva à visita do ministro do TSE, 
José Neri da Silveira, pelo juiz federal eleitoral Jeferson Schneider
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Justiça Eleitoral Mato-Grossense 
reúne juízes eleitorais 
visando os preparativos 
das eleições municipais de 
2000 em Mato Grosso

Uma sessão extraordinária, realizada aos 11 de julho de 
2000, foi dedicada à recepção dos juízes eleitorais de Mato 
Grosso. A reunião objetivou discutir e instruir os magistrados 
quanto aos procedimentos e ações necessários para o bom an-
damento das eleições municipais do ano de 2000:

Nessa ocasião, o Presidente Odiles de Freitas falou da sa-
tisfação em receber os juízes e os integrantes do Pleno do 
TRE-MT, destacando que a Justiça Eleitoral tem uma mis-
são muito delicada nestas eleições. Lembrou a necessidade 
que todos os juízes estarem conscientes da importância do 
papel que vão desempenhar na preparação e realização des-
sas eleições, mesmo aqueles mais experientes. Solicitou que 
todos estejam presentes em todos os dias deste Encontro, e 
que a informatização mudou radicalmente todo o processo 
eleitoral. Em Mato Grosso, apenas os eleitores e mesários de 
Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres conhecem 
a urna eletrônica e isso representa apenas 30% do eleitorado 
estadual. Ressaltou que se o eleitor enfrentar problemas com 
a urna eletrônica no momento da votação, ou se o mesário 
não conseguir fazer funcionar a máquina de votar e se nós 
não conseguirmos também um contingente grande de eleito-
res votando, a culpa recairá sobre a Justiça Eleitoral. Lembrou 
ainda que para proibir o uso de simuladores eletrônicos de 
votação, foi dito que o treinamento de eleitores é uma atri-
buição da Justiça Eleitoral e que ela está preparada para essa 
tarefa. Em 135 municípios a urna eletrônica nunca foi usada. 
No Brasil ela será usada pela primeira vez em 5.011 cidades. 
Para estas eleições a informatização é de 100% e existe pou-
quíssimo tempo para trabalhar, e o problema é que teremos, 
efetivamente, apenas os meses de julho e agosto para treinar 
cerca de 1 milhão de eleitores, pois no mês de setembro as ur-
nas já estarão sendo recolhidas para carga, reparação e prepa-
ração para as eleições. Ainda nesse mesmo período, os juízes 
terão, obrigatoriamente, que treinar 32.364 mesários, 1.445 
secretários de prédios e 900 escrutinadores, para o caso de ur-
nas falharem e ser necessária a votação manual e a apuração 
pelo voto contado. Falou também de sua preocupação com o 
tempo, de não conseguirmos preparar os eleitores para votar, 
o pessoal que irá contar os votos, os mesários, mas reafirmou 
sua confiança em todos. (Notas taquigráficas da sessão plená-
ria do TRE-MT, 11 jul. 2000)

Avaliação das eleições de 2000
Na sessão extraordinária de 6 de outubro de 2000, o Tribu-

nal Regional Eleitoral procedeu à avaliação daquele memorá-
vel momento, destacando, ao final, o presidente Odiles Freitas 
Souza:

Acabamos de realizar as eleições mais calmas, seguras e trans-
parentes da história de Mato Grosso. Foram também as últi-
mas eleições deste século e a primeira totalmente informati-
zada. Atuaram nestas eleições 60 Juízes Eleitorais e outros 33 
Magistrados designados para auxiliarem as Zonas Eleitorais. 
Porém, no total, estas eleições envolveram 40 mil pessoas, en-
tre funcionários da Justiça Eleitoral, mesários e secretários de 
prédio, policiais militares, carteiros e aeronaves. Somente de 
voluntários cadastrados, contamos com a colaboração de mais 
de três mil pessoas. 
O saldo do trabalho também é expressivo: apenas três urnas 
eletrônicas tiveram que ser substituídas por urnas de lona, 
com a votação passando a ser manual. E estas urnas represen-
tam tão somente 0,05 por cento em um total de 5.840 urnas 
preparadas para estas eleições. Portanto, é um percentual ex-
tremamente irrisório. Das mil urnas preparadas como reserva 
técnica, foram utilizadas somente 25. 
Por volta das 22 horas do domingo, dia da eleição, o Tribunal 
Regional Eleitoral já tinha divulgado, em Cuiabá, o resultado 
das eleições de 118 de um total de 139 municípios. E até as 
18 horas do dia 2, segunda-feira, divulgamos os resultados de 
todos os demais municípios, que não puderam ser fechados no 
dia anterior por causa da distância em que se encontravam os 
disquetes das sedes de Zonas, e problemas de mau tempo que 
impediram os voos das aeronaves de apoio.
Visto dessa maneira, sucesso é a única palavra que podemos 
usar para definir estas eleições em nível estadual. E este sucesso 
deve ser compartilhado por todos, Tribunal, Juízes, Promoto-
res e servidores da Justiça Eleitoral. 
Mas antes de entrarmos na fase da comemoração, eu gostaria 
de aproveitar esta oportunidade para convidá-los a uma pro-
funda reflexão, sem a qual nenhuma avaliação será honesta, e 
sem a qual nenhuma análise do nosso trabalho será verdadei-
ra. Se algum companheiro não quiser falar, se quiser fazer essa 
reflexão sozinho, para si mesmo, eu vou respeitar. Mas, gosta-
ria que todos nós, a começar por mim – pois venho fazendo 
isso desde o dia em que a eleição foi realizada –, pensasse num 
ponto: Qual é o papel da Justiça Eleitoral e o que realmente 
fizemos individualmente nessas eleições? 
[...] A presença do juiz na condução de uma eleição ocorre 
exatamente para garantir lisura, organização, transparência e 
para que a verdade das urnas corresponda de fato à vontade 
dos eleitores. Por isso, é preciso que cada um de nós se pergun-
te: Participei ativamente do processo eleitoral, ou deixei grande 
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parte da responsabilidade ao pessoal do Cartório? Contribuí, de 
fato, promovendo treinamentos para que todos os eleitores se-
não todos, pelo menos a maioria estivesse realmente apta para 
votar? Nesta eleição, fui dedicado, vigilante, sensato? Realmente 
enfrentei a fraude, a compra de votos, a boca de urna, ou todas 
essas nefastas manobras conseguiram driblar a Justiça Eleitoral? 
Encerrada a eleição, a população tem hoje mais ou menos con-
fiança na Justiça? 
As respostas que devemos procurar em nossos corações não 
podem ser remendadas por desculpas tipo política é cheia de 
artimanha..., com político não tem jeito..., eleição é assim..., a 
avaliação é de cada um. 
[...] Devemos aprender, ainda parafraseando Shakespeare, que 
heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfren-
tando as consequências. Aprende também que as circunstâncias 
e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos respon-
sáveis por nós mesmos. 
Quero guardar destas eleições a imagem dos senhores como 
verdadeiros heróis. 
Aproveito ainda a oportunidade para agradecer a dedicação e 
sabedoria dos membros do Tribunal nos julgamentos realiza-
dos pela Corte. 
E, finalmente, agradecer a generosidade de todos para comi-
go. Dizer que eu acredito no ser humano como a maior obra 
de Deus. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 
6 out. 2000)

Violência no País
A sessão plenária de 19 de fevereiro de 2001 teve como 

assunto de pauta a violência desencadeada por facções crimi-
nosas. O primeiro membro do Pleno a se pronunciar sobre o 
tema foi o Juiz Milton Alves Damaceno, que: 

[...] ressaltou sua preocupação em relação ao episódio ocor-
rido no Estado de São Paulo, onde houve uma rebelião em 
massa nos principais presídios do Estado, colocando todos 
numa situação delicada, ou seja, todas as instituições orga-
nizadas deste País, onde a agilidade e organização da facção 
criminosa, que promoveu a rebelião demonstrou força e po-
der ao afrontar os princípios do Direito e Justiça. Ressaltou 
ainda que a sociedade não pode conviver com este estado de 
insegurança que se instala e que nós, que fazemos parte do 
Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil, não podemos 
deixar de registrar essa preocupação, sendo este o momento 
de refletir sobre a situação onde a violência ultrapassa as bar-
reiras da tolerância e as autoridades constituídas responsáveis 
parecem estar de olhos fechados e que o crime organizado não 
pode dominar o país. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 19 fev. 2001)

Em seguida, o presidente em exercício, Jurandir Florêncio 
de Castilho, e o representante do Ministério Público, também 
demonstraram preocupação em relação à criminalidade:

[...] que nos assusta a cada dia, sempre presente nos noticiários 
locais e do país, ressaltando que, em especial no Rio de Janeiro, 
a situação está tão grave que parece que a cidade está na mão 
do crime organizado. O representante do Ministério Público 
Eleitoral, Moacir Mendes Sousa, ressaltou que a situação deli-
cada em que nos encontramos hoje em relação à criminalida-
de, tem que ser avaliada pelos poderes constituídos, principal-
mente o Executivo, que tem se afastado das tarefas inerentes à 
sua função, como Educação, Saúde, Segurança, e transfere aos 
cidadãos atribuições que a ele cabe oferecer à sociedade, sendo 
que sua omissão, ou seja, a omissão estatal é que justifica o 
estado de violência em que infelizmente se encontra o país, e 
lamentou o episódio ocorrido na data de ontem. (Notas taqui-
gráficas da sessão plenária do TRE-MT, 19 fev. 2001)

Discurso de despedida do 
presidente Odiles Freitas Souza

Despedindo-se do TRE-MT, o desembargador Odiles Frei-
tas Souza pronunciou discurso memorável:

Um dos grandes méritos da Justiça Eleitoral, especialmente 
dos nossos Tribunais Regionais e do próprio Tribunal Supe-
rior Eleitoral, é a constante renovação dos seus membros. Se 
de um lado a renovação contínua traz como desfavor o afas-
tamento daqueles que nós acostumamos a prezar, até porque 
militamos juntos por no mínimo 24 meses, de outro lado essa 
mesma renovação tem como relevante a grande oxigenação 
que se provoca na Corte. Não posso, portanto, discorrer da 
minha tristeza por deixar este Sodalício e o convívio prazeroso 
com tão ilustres pares. Se manifestasse qualquer pesar nesse 
sentido, estaria atestando menor importância a essa renova-
ção. 
[...] Porém, permitam todos render um justo tributo àqueles 
que comigo fizeram a atual gestão administrativa, citando al-
gumas das nossas realizações. 
Lembrar que a primeira tarefa foi concluir o que o dedicado 
Desembargador Orlando de Almeida Perri, idealizador da 
campanha de alistamento eleitoral denominada Mato Grosso 
Cidadão – que em apenas sete meses produziu cerca de 500 mil 
documentos, entre alistamentos, transferências, segundas-vias 
e revisões, gerando um crescimento de 285 mil novos eleitores. 
Também citar a continuidade e conclusão de outra dignifican-
te tarefa, que representou o sonho de tantos ex-Presidentes, 
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porém somente iniciada pelos eminentes Desembargadores 
Salvador Pompeu de Barros Filhos e José Tadeu Cury, que é 
a construção desta nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. 
Quando assumi a Presidência desta Corte, este prédio tinha o 
equivalente a 50,39% de sua edificação. Fiquei apenas 11 me-
ses na Presidência, mas tempo suficiente para entregar à Jus-
tiça Eleitoral esta sede que dignifica a todos aqueles que aqui 
trabalham. 
A informatização de todo o processo eleitoral nas eleições do 
ano passado, também merece um destaque de relevo. Afinal, 
em todas as nossas 5.403 sessões eleitorais foram usadas ur-
nas eletrônicas. Isso permitiu a realização de eleições seguras, 
transparentes e limpas, tanto na votação quanto na apuração. 
Ainda no mesmo dia do pleito, às 22 horas, já eram conhe-
cidos os prefeitos e vereadores de 118 das 139 cidades mato-
-grossenses. O trabalho somente não foi concluído no mesmo 
dia porque as distâncias entre municípios e as sedes das Zonas 
Eleitorais em nosso Estado impedem e por muito tempo ainda 
impedirão este feito. 
Temos também que ressaltar a integração da sociedade de 
Mato Grosso no trabalho da Justiça Eleitoral, pois o pleito pas-
sado envolveu, entre mesários, voluntários, policiais militares 
e pessoal do Judiciário, nada menos que 40 mil pessoas. Foi 
uma ação sincronizada, um trabalho exemplar que começou 
meses antes da votação, com o treinamento de mais de um 
milhão de eleitores. 
[...] Senhoras e Senhores, meus amigos aqui presentes. 
Recentemente, em saudação ao Ministro Maurício Corrêa que 
assumia a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, pronun-
ciava o também Ministro Costa Porto, citando um sermão do 
Padre Antônio Vieira, na Real Capela Portuguesa, e contou 
que, em outras eras os tribunais e os seus julgadores e minis-
tros postavam-se às portas das cidades. Eram esses os locais 
onde os Ministros atendiam os requerentes em suas deman-
das, em suas pretensões. Essa era a maneira de economizar 
trabalho, despesa e tempo àqueles que vinham em busca de 
soluções. Com isso, lavrador, soldado, estrangeiro, o povo em 
geral era atendido com brevidade no despacho. 
Mas com o tempo, por tantos motivos, muitos deles a revelia 
da vontade dos nossos Magistrados, essa situação mudou radi-
calmente. Se um dia os Ministros estavam às portas das cidades, 
agora estão as cidades às portas dos Ministros”, com bem regis-
trou, já naquela época, o Padre Antonio Vieira. 
Mas foi por reagir a essa realidade, como sempre o fiz ao longo 
de toda a minha vida na Magistratura, que durante a minha 
gestão, irmanado desse mesmo espírito, com o Desembarga-
dor Jurandir Florêncio de Castilho na Vice- Presidência, firmei 
como meta primeira colocar a Justiça Eleitoral cada vez mais 
próxima do cidadão. 
Preferi a estrada ao gabinete, percorrendo o Estado e promo-
vendo tantas reuniões quantas foram possíveis. Estivemos em 
Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta, Cáceres, 
São Félix do Araguaia, Primavera do Leste, Itiquira, Diaman-

tino, no distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger 
e Tangará da Serra. Foram 10 grandes encontros com juízes, 
representantes da classe política, dirigentes partidários e im-
prensa, destacando a importância das eleições, treinamento do 
pessoal da Justiça e provocando o efeito multiplicador. 
Além disso, foram realizadas duas eleições simuladas, uma 
delas com a presença do Excelentíssimo Senhor Ministro José 
Neri da Silveira, então Presidente do TSE. Fizemos eleições si-
muladas no coração do Pantanal, para o eleitor mais humilde 
e carente de informações, que notoriamente teria dificuldade 
de manusear a nova tecnologia representada na urna eletrô-
nica. Mas também estivemos nos campos de algodão, soja e 
sob os parreirais de uvas, simulando eleição para eleitores 
com razoável conhecimento de tecnologia. Enfim, enfrenta-
mos com tenacidade e determinação os problemas e as difi-
culdades que se apresentaram para a realização das eleições 
do ano passado. Superamos todos os entraves e galgamos o 
sucesso com humildade, cônscios de que estávamos fazendo 
apenas a nossa obrigação. 
Deixo esta Presidência com o nosso Tribunal localizado no 
centro de grandes debates nacionais, motivado por iniciativas 
como a proposta de inclusão de fotografia e código de barra 
no título de eleitor. Também por propostas como a informati-
zação de todos os 2.878 Cartórios Eleitorais existentes no Bra-
sil, a fim de permitir a execução do projeto do Título on-line. 
O TRE de Mato Grosso ainda está oferecendo para debate 
nacional o projeto do Pronto Eleitor, que consiste na adapta-
ção de um veículo, tipo furgão, em um Cartório volante, para 
atender aos eleitores dos municípios que não são sede de Zo-
nas Eleitorais. 
[...] Encerro citando um trecho de um ensinamento do após-
tolo Paulo: querendo, é no coração que se alcança a justiça. 
Orlan Mountain Dreama [...] (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 18 mar. 2001)

Descerramento do retrato do desembargador Odiles Freitas Souza 
na Galeria dos ex-Presidentes
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Pleno 2001-2002

Eleição: 22 de março de 2001

Presidente

Jurandir Florêncio de Castilho foi eleito aos 
22 de março de 2001, tomando posse no dia 
27 de março de 2001. Deixou o TRE-MT aos 
16 de abril de 2002.

Vice-presidente 
e Corregedor 

Rubens de Oliveira Santos Filho foi eleito aos 
22 de março de 2001, tomando posse no dia 
27 de março de 2001 e permaneceu até 16 de 
abril de 2002.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Manoel Ornellas de Almeida

Juiz efetivo
Julier Sebastião da Silva assumiu aos 7 de 
agosto de 2001.

Juiz efetivo
Carlos Alberto Alves da Rocha deixou o 
TRE-MT no dia 1 de dezembro de 2001 por 
término do biênio.

Juíza efetiva
Maria Aparecida Ribeiro deixou o TRE-MT 
por término de biênio aos 11 de abril de 2002. 
Foi reconduzida aos 12 de abril de 2002.

Juiz efetivo
Gerson Ferreira Paes, deixou o TRE-MT por 
término de biênio na sessão de 28 de feverei-
ro de 2002.

Juiz efetivo
Renato César Vianna Gomes deixou o TRE-
-MT por término de biênio na sessão de 9 de 
fevereiro de 2002. 

Juiz efetivo
Marcelo Souza de Barros assumiu aos 17 de 
dezembro de 2001. 

Juiz substituto Mariano Alonso Ribeiro Travassos

Juiz substituto
César Augusto Bearsi tomou posse na sessão 
de 7 de agosto de 2001. 

Juiz substituto
Elinaldo Veloso Gomes deixou o TRE-MT aos 
10 de outubro de 2001.

Juiz substituto
Gilberto Giraldelli assumiu aos 19 de março 
de 2002.

Juiz substituto e 
efetivo

Juracy Persiani assumiu como substituto 11 
de outubro de 2001 e permaneceu até 4 de 
março de 2002; assumiu como efetivo aos 5 
de março de 2002.

Juiz substituto
Milton Alves Damaceno deixou o TRE-MT 
aos 14 de outubro de 2001 por término biênio.

Juiz substituto Sebastião Manoel Pinto Filho

Juiz substituto
Henrique Augusto Vieira assumiu em 26 de 
fevereiro de 2002.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Moacir Mendes Sousa

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Roberto Cavalcanti Batista

Diretor Geral
Mauro Sérgio Rodrigues Diogo assumiu aos 
26 de março de 2001 e permaneceu até 18 de 
abril de 2002.

Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho

Nasceu, aos 29 de junho de 1940, na cidade de Morrinhos/GO, 
descendendo de Hermógenes Florêncio de Castilho e de Maria Al-
cebíades da Silva. 

Estudou Eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Goiás, con-
cluindo o curso no ano de 1958; o Comercial (2º grau), junto ao Co-
légio Estadual Xavier de Almeida, em Morrinhos/GO, concluindo-o 
no ano de 1968; o curso Superior, junto à Universidade Federal de 
Uberlândia/MG, bacharelando-se em Direito, no ano de 1973. 

Iniciou sua carreira na área jurídica advogando, entre abril de 
1973 e, novembro de 1979, quando assumiu o cargo de juiz de Di-
reito e tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso em 18 de junho de 1998.

Aos 9 de novembro de 1993, assumiu como juiz substituto do 
TRE-MT, e em 9 de novembro de 1995, como efetivo. Na mesma 
Corte Eleitoral respondeu pela vice-presidência e corregedoria na 
gestão 2000/2001 e pela presidência de abril/2001 a abril/2002.

Tribunal Regional de 
Mato Grosso sedia Encontro 
do Colégio de Corregedores 
da Justiça Eleitoral

Entre os dias 8 e 10 de agosto de 2001 foi realizado, em 
Cuiabá, sob a promoção do Tribunal Regional Eleitoral, o III 
Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral, para 
o qual foram convidados todos os Tribunais Regionais Eleito-
rais do Brasil. Participaram do evento 27 deles, além do mi-
nistro do Tribunal Superior Eleitoral e autoridades da Justiça 
brasileira e mato-grossense. Objetivou esse evento suscitar o 
debate sobre assuntos atinentes às Eleições de 2002 e ao fun-
cionamento da Justiça Eleitoral, visando seu aperfeiçoamento. 
Dentre os temas debatidos, destacaram-se:
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1. A alteração do art. 13 da Resolução TSE n. 20.562/00, que 
versa sobre matéria atinente à propaganda eleitoral;

2. A alteração da legislação acerca dos critérios exigidos na 
definição do domínio eleitoral, por ocasião do requerimen-
to de alistamento e transferência;

3. A reformulação da Resolução TSE n. 20.753/00, que trata 
da requisição dos servidores públicos para atuar na Justiça 
Eleitoral;

4. A alteração da Lei n. 9.504/97, que versa sobre matéria de 
propaganda eleitoral;

5. Alteração do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90. (Rela-
tório de Gestão, TRE-MT, 2001, p. 14-15)

O evento contou com a presença do ministro e presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, Nelson Jobim. Nesse conclave, 
o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho foi eleito 
presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, em cerimô-
nia realizada no dia 8 de agosto de 2001, no Centro de Eventos 
do Pantanal. (Integrare, ano 1, 4 ed., set./2001), ocasião em que 
pronunciou a seguinte saudação:

Em nome do Colégio de Corregedores eu agradeço ao Minis-
tro Nelson Jobim pela presença no nosso Evento e ciente da 
intenção das visitas regionais nós também já vamos, aqui no 
Colégio, Ministro, discutir, embora cada Estado tenha a sua 
peculiaridade, mas as questões são mais ou menos comuns 
[...].
Eu, em nome do Colégio reafirmo a nossa alegria e a nossa 
gratidão pela presença de S. Exa., o Ministro. Neste momento, 
nós vamos proceder à assinatura de um convênio entre o Tri-
bunal Regional Eleitoral e o Governo do Estado. Convido S. 
Exa. o Governador e demais autoridades para que possamos 
proceder à assinatura.

Da esquerda para a direita, o Corregedor Rubens de Oliveira Santos Filho e 
o presidente Jurandir Florêncio de Castilho

Experiência brasileira com 
urnas eletrônicas: exportação 
para outros países

Na sessão de 9 de agosto de 2001, o ministro Nelson Jobim 
anunciou ao Pleno do TRE-MT que visitaria outras nações a 
fim de levar a experiência brasileira do voto eletrônico:

[...] Quero comunicar aos senhores, também, que no dia 6 de 
setembro, o Tribunal Eleitoral em Assunção, no Paraguai, assi-
na um convênio com a Organização dos Estados Americanos 
para utilização da urna eletrônica, o teste da urna eletrônica 
nas eleições do Paraguai. Faremos eleições em três cidades 
paraguaias para as eleições municipais, sendo que das cinco 
cidades, três delas integral e duas delas em zonas específicas, 
uma em Assunção e outra em Pedro Juan Caballero, e são essas 
eleições exatamente para levar a questão da urna.
Eu estive no Peru, em Lima, numa discussão com o jurado 
nacional de eleições peruanas, exatamente estão interessados 
nessa discussão da matéria; vou participar também de um se-
minário em Buenos Aires organizado pelos partidos Justicia-
lista e Acción de La República, do Min. Cavallo, para discutir 
exatamente e levar a experiência brasileira; e, em novembro 
deverei ir à Washington para uma exposição às Universida-
des de Washington e também a uma organização não gover-
namental relativa às eleições como, também, um membro do 
Congresso Nacional americano para demonstração do sistema 
eleitoral brasileiro.
O sistema é um sucesso, nós vamos cada vez mais aperfeiço-
ando com a participação de todos os senhores e com a dedi-
cação dos que eu chamo os transeuntes da Justiça Eleitoral, 
porque todos nós somos transeuntes, os únicos permanentes 
são os nossos funcionários, já que cada um de nós tem um 
período de quatro anos de permanência nesses tribunais, 
isto assegura um tipo de transição, um tipo de oxigenação, 
que às vezes uns são contra, outros são a favor, mas que pelo 
menos tem funcionado. Eu creio que há dedicação dos se-
nhores e a participação dos senhores nesse processo, elogio, 
portanto, o Desembargador Rubens por esta decisão tomada 
pelo Tribunal e estimulo aos senhores que façam a mesma 
coisa, quanto mais essa urna for... Porque não vai haver sur-
presas. Então, sai debaixo do braço, elege e aí as pessoas se 
comprometem com aquilo e começam a conviver com esse 
tipo de processo. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 9 ago. 2001)
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TRE-MT em ação pedagógica: 
eleição para Diretores de 
Escolas de Mato Grosso

Em 30 de outubro de 2001, o TRE-MT firmou convênio 
com a Secretaria de Estado de Educação – Seduc visando am-
parar, com urnas eletrônicas e orientação, a eleição ao cargo 
de Diretor de 553 escolas situadas em 139 municípios. A ceri-
mônia contou com a presença do governador Dante Martins 
de Oliveira, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de-
sembargador Jurandir Florêncio de Castilho, e também com a 
presença do ministro Nelson Jobim, dentre outras autoridades. 
Uma ata especial foi confeccionada para registro desse impor-
tante evento que marcou um avanço democrático no Estado 
de Mato Grosso:

No momento de sua assinatura, fizeram uso da palavra o en-
tão Secretário de Estado de Educação, Carlos Carlão Pereira 
do Nascimento, que destacou a importância, para a Seduc, do 
convênio ora assinado, pois o mesmo vem auxiliar a missão 
do Governador Dante de Oliveira em estabelecer a gestão de-
mocrática nas escolas públicas de Mato Grosso, consolidada 
em 1º de outubro de 1998 com a edição da Lei 7.040. A partir 
de então, os Diretores e Presidentes de Conselho de cada esco-
la são eleitos diretamente pelo voto, destacando também que 
está sendo dada às escolas, além da autonomia administrativa, 
a financeira. Destacou ainda o trabalho do Tribunal Regio-
nal Eleitoral que tem garantido, nas últimas eleições, a von-
tade popular, ressaltando que esta Corte tem se aprimorado 
a cada eleição na busca da erradicação das fraudes eleitorais, 
oportunidade em que parabenizou o Tribunal pelo trabalho 
desenvolvido. Destacou a importância do referido convênio e 
da sua amplitude, ressaltando que a eleição irá atingir quase 
meio milhão de eleitores, envolvendo escolas públicas de 131 
municípios. 
Na mesma ocasião, usou da palavra o Dr. Moacir Mendes Sou-
sa, Procurador Regional Eleitoral, que após os cumprimentos, 
falou da importância do convênio para a Justiça Eleitoral, pois 
esta Justiça Especializada, como parte do Poder Judiciário, 
vem aproximar-se da população, saindo o Judiciário daque-
la postura mais recatada, mais distanciada, para adotar uma 
postura de maior aproximação, de maior participação junto à 
comunidade. Destacou que uma outra questão importante do 
convênio era a educação e, desta forma, a Justiça Eleitoral cola-
bora para que a educação se faça presente nas escolas, fazendo, 
assim, com que a cidadania fique cada vez mais fortalecida. 
Lembrou o Procurador que o Secretário destacou a impor-
tância do convênio para as eleições das escolas, ressaltando a 
autonomia financeira e administrativa dada a elas, destacando 

a necessidade de valorização dos professores, principalmente 
oferecendo-lhes salários dignos. Por fim, ponderou que me-
rece, com urgência, uma verdadeira revolução na Educação e 
que as autoridades públicas devem reconhecer a necessidade 
de investir nas mesmas e partir para valorizar essa profissão 
tão nobre para a sociedade. 
Fez uso da palavra o Presidente Jurandir Florêncio de Castilho 
que falou que esta Corte Regional assume mais uma vez um 
grande desafio, ao aceitar fazer a eleição para diretor de escola 
da rede pública estadual, ressaltando que do ponto de vista da 
logística exigida, pode-se considerar que esta será a maior elei-
ção não oficial realizada pela Justiça Eleitoral brasileira, des-
tacando que cada eleição exigirá um programa diferente, pois 
as urnas estamparão a foto e o nome do candidato. Que serão 
usadas cerca de 1.050 urnas eletrônicas, com envolvimento de 
pessoal do TRE-MT e dos Cartórios Eleitorais; que para o des-
locamento das urnas será organizada uma grande operação, 
com participação direta dos correios, e que será uma eleição 
que envolverá em torno de 1.200 candidatos. Lembrou que o 
TRE-MT tem procurado modernizar o procedimento de alis-
tamento eleitoral com a implantação do sistema do título on-
-line no interior do Estado e que até esta data foram criadas, 
em parceria com os órgãos públicos municipais, um total de 
22 Centrais de Atendimento ao Eleitor, permitindo, desta for-
ma, que o título eleitoral seja requerido e entregue ao eleitor 
em pouco mais de 10 minutos. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 30 out. 2001)

Palavras do presidente do 
TRE-MT, desembargador 
Jurandir Florêncio de Castilho, 
no momento da assinatura 
de convênio TRE-MT/Seduc

A Justiça Eleitoral já há alguns anos procura estar sintonizada 
com os anseios da sociedade, não apenas naquelas tarefas que 
constitucionalmente tem por dever de executar. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso é obediente a essa nova li-
nha de meta de trabalho.
Assim, desde 1998 este Regional participou ativamente de elei-
ções denominadas Não Oficiais, pleito de tanta importância 
para seus participantes quanto as eleições consideradas ofi-
ciais.
Entendemos, Senhor Ministro, Senhor Governador, que a nos-
sa participação nessa eleição não fica restrita apenas ao pro-
pósito de treinar eleitores com a urna eletrônica. Entendemos 
que, assim o fazendo, estaremos colaborando, investindo na 
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Democracia e consolidando a ideia de que as disputas elei-
torais devem ser decididas sempre pelo escrutínio, de forma 
transparente e isenta de fraude. 
Serve ainda, Senhor Ministro, para atender ao desejo de Vossa 
Excelência, demonstrado no discurso de posse na Presidên-
cia do TSE, que é o de mostrar, em todas as oportunidades, 
a segurança da urna eletrônica que, graças aos dispositivos 
de segurança que possui, a isenta de qualquer tipo de fraude. 
Lembramos da assertiva dita por Vossa Excelência: Não adian-
ta nós dizermos ao usuário que ela é segura. O usuário é que tem 
de descobrir e se conscientizar desta segurança mediante o co-
nhecimento da máquina com o seu manuseio, além de estarmos 
trabalhando a noção de cidadania.
Nesse sentido, o Tribunal Regional de Mato Grosso realizou 
no mês de abril deste ano, no Colégio Salesiano São Gonçalo, 
em Cuiabá, 74 (setenta e quatro) eleições para líderes de sala 
de aulas, líderes esportivos, masculino e feminino, e líderes re-
ligiosos, envolvendo, mais de 15 candidatos por sala de aula, 
com média de 40 alunos. Participaram mais de 3.000 alunos, 
com idade acima de 9 anos, com campanha eleitoral, fotos, 
nomes e números estampados na tela da urna
Esse feito rendeu a mim e ao Desembargador Odiles Freitas 
Souza – ex-Presidente desta Corte – uma homenagem presta-
da pelos alunos do citado estabelecimento de ensino.
Nesses anos já realizamos mais de 130 eleições consideradas 
não oficias, atendendo 36 entidades, de Universidade a Em-
presas, como a Ambev, de Associações Comunitárias a Colé-
gios, de instituição, como a Assembleia Legislativa e Unimed, 
a Conselhos Regionais.
Portanto, Senhor Ministro, Senhor Governador, estimados 
Colegas, embora a eleição para o cargo de Diretor para 572 
escolas da rede pública estadual, localizadas em 132 dos 139 
municípios do Estado, possa apresentar-se como grandiosa e 
complicada, queremos afirmar que o desafio não nos assusta 
e nem nos afasta do compromisso de realizá-la com organiza-
ção, transparência e segurança como deseja o senhor Gover-
nador. Aliás, é bom que se diga que nessa participação nesse 
empreendimento governamental, o TRE encontra uma forma 
de retribuir o apoio que o Estado, através do senhor governa-
dor Dante de Oliveira, tem dedicado à Justiça Eleitoral local, 
formando conosco parcerias importantes para sua moderni-
zação.
A eleição para Diretor de escola em nosso Estado é uma exi-
gência legal. Ele não é nomeado aleatoriamente, como bem 
disse o senhor Governador em seu pronunciamento na aber-
tura desse encontro. Portanto, para nós é uma honra partici-
par desse processo eleitoral, oferecendo toda a assessoria ne-
cessária, com a participação de dezenas de nossos servidores 
dedicando parte do expediente a essa disputa eleitoral, prepa-
rando quase 600 eleições, exigindo cada escola um programa 
específico.
Os esperados 450 mil eleitores votarão em urnas que apresen-
tarão os candidatos com fotografias, nomes, números e estabe-
lecimento escolar, estampados na tela.

Vão ser usadas mais de mil urnas nessas eleições. A distribui-
ção e recolhimento de urnas envolverão os correios e sistemas 
alternativos, como táxis, vans e aeronaves, se necessário.
Portanto, a participação do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso em eleições dessa natureza é quase obrigatória, 
considerando que em 1999 realizamos para essa mesma Secre-
taria de Educação a eleição para diretores de 211 escolas, em 
11 municípios.
Finalizando, queremos dizer que a nossa participação efetiva, 
nesse processo, certamente, contribui para a consolidação do 
sistema democrático em toda sua plenitude.
Muito obrigado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 30 out. 2001)

Presidente Jurandir Florêncio de Castilho

Palavras do ministro Nelson 
Jobim na assinatura do 
Convênio TRE-MT – Seduc-MT

Meu caro Presidente, meus caros Srs. Des., Corregedores, Sras. 
e Srs. Já falei, realmente já falei demais, meu caro Governa-
dor, na exposição anterior e fiz os elogios e reconhecimentos 
necessários, pelo TSE, das ações desenvolvidas pelo Tribunal 
Regional de Mato Grosso.
Agora, no discurso do Sr. Presidente, constato que desenvolveu 
também um trabalho com os futuros eleitores, ou seja, um tra-
balho junto a alunos em escolas, em que votaram crianças de 
9, 10 anos. E isso é absolutamente elogiável, porque o convívio 
com o sistema induz à sua confiabilidade. E a confiança não 
é algo que decorra de hierarquia, não é algo que decorre de 
posições hierárquicas ou de afirmações retóricas, a confiança 
se tem ou não se tem. Ponto.
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E as razões pelas quais se adquire confiança vêm exatamente 
de convívios e de convívios que não são necessariamente con-
vívios intelectuais ou racionais. São convívios epidérmicos, em 
que entra a confiança epidermicamente e às vezes sem nenhu-
ma razão racional ou elevada em nível racional, e isto se dá 
exatamente e é isto que nós temos que buscar com esse conví-
vio com a urna eletrônica. As ações do TRE são absolutamente 
elogiáveis, exatamente porque então nesta linha, e numa linha 
importante. Numa linha que demonstra claramente a posição 
do Sr. Presidente, dos seus demais Membros que é a de servir. 
Nós somos servidores da Nação no sentido lato da expressão – 
servir – e isto é exatamente o que precisamos fazer. Dar otimi-
zação e legitimação não só nas nossas funções, digamos, cons-
titucionalmente determinadas, mas bem mais além disso, para 
trazermos para dentro dos Tribunais esse grau de confiança 
que decorre do convívio humano e tranquilo.
Parabéns meu caro Presidente, Srs. Desembargadores, meu 
caro Governador pela iniciativa deste convênio que otimiza e 
vai na linha de V. Exa. e na linha também do Tribunal.
Muito obrigado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 30 out. 2001)

Palavras do governador 
Dante Martins de Oliveira 
por ocasião da assinatura 
do convênio com a Seduc

[...] Eu já tive oportunidade de ontem expor, rapidamente, a 
enorme importância que tem para o nosso governo e para a 
sociedade mato-grossense este convênio que acabamos de as-
sinar com a Justiça Eleitoral.
Eu creio que a mobilização da comunidade escolar envolvendo 
pais, alunos, professores é extremamente importante para nós 
avançarmos cada vez mais no processo educacional de Mato 
Grosso e do Brasil. Aqui, Ministro Nelson Jobim, nós temos 
uma lei, que eu fiz questão de transformar em lei, todos os 
avanços que nós consolidamos, avanços democráticos que nós 
consolidamos com a lei de gestão democrática da área da edu-
cação. E faz parte dessa lei, é parte dela, substantivamente, este 
critério de que o poder público não pode a mercê de entender 
que os diretores e diretoras de escola são cargos de confiança 
do Governo, que você escolhe politicamente ou nomeia poli-
ticamente esses cargos.
Eu tenho absoluta convicção e não me arrependo em nenhum 
momento de transferir democraticamente à comunidade es-
colar essa escolha. São eles é que vivem o dia-a-dia de cada uni-
dade escolar, em cada rincão do Estado de Mato Grosso; eles é 
que sabem quem presta, quem não presta, quem serve e quem 
não serve para ser diretor ou diretora de uma escola – são os 

pais, são os alunos, são os professores – e nós procuramos, da 
época da primeira eleição que fizemos, quando era ainda pre-
feito de Cuiabá, para estas eleições agora do Governo do Esta-
do, nós fizemos algumas reflexões e melhoramos um pouco, 
porque nas primeiras vezes nós sentimos que, muitas vezes, 
eram escolhidos diretores e diretoras sem perfil nenhum para 
gerenciar uma escola. Às vezes era até um bom professor, às 
vezes era até um bom relações públicas, tinha uma boa relação 
política de convívio social com aquela escola, mas na hora que 
o colocava para gerenciar, para controlar, não se dava bem.
[...] Então, portanto, eu espero que a gente possa com este 
convênio estar dando mais um passo importante para a de-
mocratização do nosso ensino e para o fortalecimento deste 
processo eletrônico de apuração eleitoral do Brasil, que hoje é 
respeitado no mundo inteiro e que – como eu já disse ontem – 
teve muito a ver o início com o trabalho dos técnicos do TRE 
de Mato Grosso.
Familiarizar alunos, professores, como já bem frisou aqui o 
Min. Nelson Jobim, familiarizar as nossas crianças, os nossos 
jovens, os nossos adolescentes com a urna eletrônica também 
é você aproveitar esse processo para dar mais uma aula de ci-
dadania e prepará-los para esse exercício pleno da democracia, 
que é o exercício do voto.
Então, portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado ao 
Tribunal Regional Eleitoral e cumprimento, mais uma vez, 
pela presença aqui no Estado, do nosso querido Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim.
Felicidades. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 
30 out. 2001)

Assinatura do convênio
Assinatura do Convênio – objeto: estabelecimento de parceria de 
trabalho entre signatários – TRE-MT – Governo do Estado – 
para realização das eleições não oficiais de diretores de escolas 
estaduais e, também, das municipais nos locais de gestão única.
Assinatura do Governador; assinatura do Min. Nelson Jobim; as-
sinatura do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho; Sr. 
Ministro do STJ – Jaci Garcia Vieira – Corregedor do TSE. (No-
tas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 30 out. 2001)

Investimentos na capacitação 
de servidores do TRE-MT

No ano de 2001, os treinamentos eleitorais prosseguiram, 
naquele momento com maior intensidade, visto a necessida-
de de capacitação não somente na área da informática, mas 
também no tocante às modificações introduzidas na legislação 
eleitoral brasileira. 
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Objetivando promover maior integração entre os servido-
res do Tribunal Regional Eleitoral, foram desenvolvidos, em 
2001, diversos projetos, como o do Coral Cantus de Mato Gros-
so; edição do Jornal Integrare; Instituição do Concurso Servidor 
Padrão; comemoração dos Aniversariantes do mês [...] (Relató-
rio de Gestão, TRE-MT, 2001, p. 21-22).

Servidor Padrão
De acordo com notícia veiculada pelo periódico Integrare, 

a eleição para escolha do Servidor Padrão ocorreu no dia 31 de 
outubro de 2001 e contou com a participação de 124 servidores 
que depositaram seu voto na urna. O resultado final apontou o 
mais votado, com 20,97% dos votos, Franklânio Soares Maciel. 
(Integrare, ano 1, 7. ed., dez/2001)

Servidores da Justiça Eleitoral 
impedidos de filiação partidária

Em decisão de 23 de novembro de 2001, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral deliberou, frente à solicitação da Associação dos 
Servidores do Tribunal Superior Eleitoral – ASSERTSE, que 
reivindicava a filiação partidária e concorrência de servidores 
da Justiça Eleitoral em pleito, impeditivo a qualquer funcioná-
rio da ativa filiar-se a partido político, assim como concorrer 
a pleito eleitoral. Caso o desejasse, o funcionário deveria, obri-
gatoriamente, licenciar-se do cargo, antes mesmo da filiação. 
“Conforme interpretação do Tribunal, os servidores de qual-
quer órgão da Justiça Eleitoral não são inelegíveis, embora não 
seja permitido que se candidatem, sem antes se exonerarem 
do cargo.” A reação da citada Associação foi contrária ao voto, 
uma vez que essa regra não é aplicada aos servidores públicos 
em geral. (Integrare, Ano 1, 7. ed., dez./2001)

Centrais de atendimento ao 
eleitor proliferam em Mato 
Grosso: um cadastramento 
modernizado

As centrais de atendimento ao eleitor, criadas em 2001, tive-
ram como objetivo oferecer aos eleitores um local onde pudes-
sem, enquanto cidadãos, requerer e receber, em curto espaço 
de tempo, seu título de eleitor. Na avaliação dos dirigentes do 
TRE-MT nesse período, “[...] o Tribunal assegurou e agilizou o 

acesso dos cidadãos ao sufrágio universal, sobretudo daqueles 
que necessitam de título de eleitor imediatamente, regularizan-
do, assim, a situação dos referidos cidadãos perante a Justiça 
Eleitoral.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2001, p. 16)

Esse serviço foi inaugurado no dia 30 de agosto de 2001 na 
capital, e em Várzea Grande no dia 6 de março do ano seguin-
te. Esse benefício foi também disponibilizado a diversas Zonas 
Eleitorais do interior de Mato Grosso, ocasião em que foram 
criadas e instaladas, só em 2001, 29 CAEs:

Zonas Municípios Criação • Instalação
10ª, 45ª, 

46ª Rondonópolis Criação: Res.* TRE-MT n. 449, 
26/6/2001 • Instalação: 29/6/2001

12ª Dom Aquino Criação: Res. TRE-MT n. 451, 
2/8/2001 • Instalação: 2/8/2001

40ª Primavera do 
Leste

Criação: Res. TRE-MT n. 452, 
2/8/2001 • Instalação: 3/8/2001

9ª, 47ª Barra do Garças Criação: Res. TRE-MT n. 453, 
2/8/2001 • Instalação: 4/8/2001

35ª Juína Criação: Res. TRE-MT n. 455, 
16/8/2001 • Instalação: 16/8/2001

60ª Campo Novo do 
Parecis

Criação: Res. TRE-MT n. 454, 
16/8/2001 • Instalação: 17/8/2001

13ª Barra do Bugres Criação: Res. TRE-MT n. 456, 
30/8/2001 • Instalação: 30/8/2001

11ª Alto Garças Criação: Res. TRE-MT n. 457, 
20/9/2001 • Instalação: 20/8/2001

8ª Alto Araguaia Criação: Res. TRE-MT n. 458, 
20/9/2001 • Instalação: 21/8/2001

26ª Nova Xavantina Criação: Res. TRE-MT n. 461, 
27/9/2001 • Instalação: 28/8/2001

15ª São Félix do 
Araguaia

Criação: Res. TRE-MT n. 462, 
27/9/2001 • Instalação: 29/8/2001

19ª Tangará da Serra Criação:  Res. TRE-MT n. 463, 
4/10/2001 • Instalação: 5/10/2001

30ª Água Boa 17/10/2001
31ª Canarana 18/10/2001

25ª Pontes e Lacerda
Criação: Res. TRE-MT n. 465, 
11/10/2001 • Instalação: 
15/10/2001

5ª Poxoréu
Criação: Res. TRE-MT n. 466, 
23/10/2001 • Instalação: 
20/10/2001

24ª Alta Floresta
Criação: Res. TRE-MT n. 467, 
23/10/2001 • Instalação: 
24/10/2001

23ª Colíder
Criação: Res. TRE-MT n. 468, 
23/10/2001 • Instalação: 
24/10/2001

22ª Sinop
Criação: Res. TRE-MT n. 469, 
23/10/2001 • Instalação: 
25/10/2001

continua...
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Zonas Municípios Criação • Instalação

43ª Sorriso
Criação: Res. TRE-MT n. 470, 
23/10/2001 • Instalação: 
25/10/2001

29ª São José do Rio 
Claro

Criação: Res. TRE-MT n. 471, 
23/10/2001 • Instalação: 
26/10/2001

5ª Diamantino
Criação: Res. TRE-MT n. 472, 
23/10/2001 • Instalação: 
27/10/2001

2ª Guiratinga
Criação: Res. TRE-MT n. 473, 
14/11/2001 • Instalação: 
20/11/2001

36ª Itiquira
Criação: Res. TRE-MT n. 474, 
14/11/2001 • Instalação: 
21/11/2001

14ª Jaciara Criação: Res. TRE-MT n. 475, 
21/11/2001

16ª Nortelândia 30/11/2001

17ª Arenápolis Criação: Res. TRE-MT n. 477, 
6/12/2001

6ª, 52ª Cáceres
Criação: Res. TRE-MT n. 480, 
18/12/2001 • Instalação: 
20/12/2001

18ª Mirassol D’Oeste
Criação: Res. TRE-MT n. 479, 
18/12/2001 • Instalação: 
21/12/2001

Fonte: Relatório de Gestão 2001, p. 17
Obs.:   *Res. – Resolução.

No primeiro semestre de 2002 foram criadas as seguintes 
centrais de atendimento:

Zonas Municípios Criação
44ª Várzea Grande Res. TRE-MT n. 482, 7/3/2002

34ª Chapada dos 
Guimarães Res. TRE-MT n. 487, 11/4/2002 

32ª Pedra Preta Res. TRE-MT n. 488, 11/4/2002

42ª São José dos 
Quatro Marcos Res. TRE-MT n. 489, 11/4/2002

41ª Araputanga Res. TRE-MT n. 490, 11/4/2002

Fonte: Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 
20 abr. 2009

Com elas, deu-se reconhecimento e aproximação maior 
dos cidadãos com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-
so, que se mostrou modernizado e ágil, repassando ao eleitor 
seu título on-line, com apoio de recurso virtual. Essa experiên-
cia foi uma das pioneiras no Brasil, colocando Mato Grosso na 
vanguarda nessa modalidade de serviço. 

Balanço dos trabalhos 
do TRE-MT em 2001

Avaliando a atuação do TRE-MT durante o ano de 2001, o 
presidente Jurandir Florêncio de Castilho quantificou as ações 
da Instituição no desenvolvimento de projetos de apoio à so-
ciedade civil:

Este Regional deu um passo decisivo ao encontro do cidadão 
em duas ações fundamentais:
1) A atenção dispensada para as eleições de comunidade. 

Foram realizadas este ano 643 eleições, envolvendo mais 
de 500 mil eleitores. As eleições para Diretor de escolas da 
rede pública estadual, na semana passada, representam o 
exemplo maior da ação do TRE, pois tivemos presentes em 
430 escolas localizadas em 104 cidades.

2) A outra ação, sem dúvida alguma, é a modernização dos 
procedimentos de alistamento eleitoral, com a implanta-
ção das centrais de título on-line.

Contrariando o imobilismo nacional nessa área, o TRE de 
Mato Grosso introduziu o sistema na maioria das nossas cida-
des-sede de Zonas Eleitorais, fazendo com que o serviço – que 
demorava 4 meses para ser concluído – fosse prestado em 4 
minutos.
A nossa meta era a de implantar 20 centrais de atendimento 
durante a atual gestão. Porém, até o final desta semana chega-
mos a 29 centrais instaladas. Até abril do próximo ano espera-
mos levar esse serviço para todas as 43 cidades sedes de Zonas 
Eleitorais.
Para concretizar esse trabalho, tivemos a ajuda cívica das Pre-
feituras, Câmara de Vereadores, clubes de serviços, partidos 
políticos, instituições bancárias, associações rurais, entre tan-
tos parceiros, que entenderam e atenderam o apelo da Justiça 
Eleitoral. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 
19 de dezembro de 2001)

Título de Eleitor: passe livre 
para novas conquistas

O projeto Título de Eleitor: passe livre para novas conquis-
tas foi lançado durante a gestão do desembargador Jurandir 
Florêncio de Castilho, sendo iniciado em abril de 2002, no an-
fiteatro do Colégio Liceu Cuiabano. Relembrou o desembarga-
dor presidente, em discurso de despedida do TRE-MT:

O anfiteatro estava literalmente tomado de jovens – 250 a 300 
alunos, aproximadamente. Um misto de gritaria, risos, brin-
cadeiras e assobios reinava no ambiente, antes do início da 
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solenidade. Enfrentar esse tipo de público, certamente é difícil 
para qualquer pessoa, até para os mais experientes nesse tipo 
de situação. Porém, começada a solenidade a receptividade foi 
maravilhosa. Os aplausos foram calorosos e a alegria dos jo-
vens contagiou e emocionou. 
A maneira como aqueles estudantes nos receberam e aprova-
ram a campanha confirma um fato: o respeito, a simpatia e o 
reconhecimento que a Justiça Eleitoral alcançou junto à socie-
dade de Mato Grosso – até mesmo de um público notadamen-
te irreverente. A confirmação dessa aceitação foi constatada na 
procura pelo documento eleitoral: 163 títulos de eleitor foram 
confeccionados e entregues no ato do requerimento, somente 
no Liceu Cuiabano durante a segunda-feira.
Narrei essa experiência para demonstrar a minha satisfação e 
para dividir com todos os integrantes deste Sodalício, com os 
nossos juízes e promotores eleitorais, servidores e assessores, a 
enorme sensação de dever cumprido. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 17 abr. 2002)

Entrega de CD-ROM com a 
Legislação Eleitoral de 2002

Na sessão de 12 de março de 2002, o desembargador Ju-
randir Florêncio de Castilho entregou ao Pleno um CD-ROM 
contendo a legislação relativa às eleições de 2002, salientando 
que:

[...] a intenção é a de que todos os envolvidos no processo elei-
toral tomem conhecimento do teor destas resoluções e regu-
lamentações para que, em conjunto, possam realizar, a exem-
plo dos últimos pleitos, uma eleição limpa, honesta e isenta 
de qualquer suspeita ou cometimento de fraude. Lembrou as 
eleições de 2000, quando houve visita a todos os municípios, 
reuniões com Juízes, Promotores, Presidentes de Partidos Po-
líticos e Advogados interessados na matéria eleitoral, esclare-
cendo o que poderia e o que não poderia ser feito, havendo, 
por isso, um resultado satisfatório, e assim o TRE deseja que 
nas eleições de 2002 também aconteça dessa forma, embora 
esta seja uma eleição bastante complexa, que vai exigir muita 
dedicação, não só da Justiça Eleitoral, mas de toda comuni-
dade. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 12 
mar. 2002)

Discurso de despedida do 
desembargador Jurandir 
Florêncio de Castilho 

Na sessão de 17 de abril de 2002, foi empossada a nova Mesa 
Diretora do TRE-MT. O desembargador Jurandir Florêncio de 
Castilho assim se pronunciou: 

Despeço-me desta Egrégia Corte Eleitoral narrando uma gra-
ta experiência: nesta segunda-feira, por volta das 10 horas da 
manhã, num dos últimos compromissos como Presidente 
do TRE, estivemos no anfiteatro do Colégio Liceu Cuiabano, 
acompanhados pela nossa equipe de trabalho e pela ilustre Ju-
íza da 1ª Zona Eleitoral, Dra. Rosângela Maria Pedroso. Seria 
lançada a Campanha de Alistamento de jovens na faixa etária 
de 16 a 18 anos, denominada Título de Eleitor – passe livre para 
novas conquistas – organizada em conjunto com a Associação 
Cuiabana de Estudantes Secundaristas, com o objetivo de le-
var o serviço de título on-line para o ambiente das principais 
escolas da Capital. 
[...] Quando assumimos a direção do TRE, já nas primeiras 
reuniões com o Diretor Geral, Dr. Mauro Sérgio Rodrigues 
Diogo, e os demais integrantes da jovem equipe de assessores, 
ficou definido que a nossa gestão apresentaria, ao final do pe-
ríodo, resultado útil e construtivo, consolidando a proposta de 
colocar a Justiça, realmente, mais próxima do cidadão. Consi-
dero essa meta alcançada. 
Primeiro, no cumprimento das nossas tarefas elementares. Le-
vantamento feito pela nossa Secretaria Judiciária revelou que, 
no período de 22 de março de 2001 a 22 de março deste ano, 
foram julgados 701 processos, incluindo aqui decisões mo-
nocráticas da lavra da Presidência. Como parâmetro, observo 
que nesse mesmo período foram autuados e distribuídos 642 
processos. Em outras palavras, o volume de processos julga-
dos comprova a dedicação, agilidade e compromisso dos in-
tegrantes deste Sodalício. Hoje existem menos de 50 processos 
em tramitação, sendo que a maioria é referente à prestação de 
contas anual de partidos políticos. 
O TRE de Mato Grosso ainda atuou em outras frentes impor-
tantes para consolidar a boa relação com a sociedade. Uma das 
principais ações foi a realização de quase mil eleições comunitá-
rias. Das mais importantes e de reconhecimento nacional, destaco 
as eleições para Diretor, de cerca de 500 escolas da rede pública 
estadual. Para esse pleito, atendendo pedido da Secretaria Esta-
dual de Educação e Cultura, foram preparadas cera de mil ur-
nas, além de uma logística equivalente a uma eleição tradicional. 
Entretanto, a ação mais destacada, que levou a Justiça Eleito-
ral realmente ao encontro do cidadão, foi a informatização do 
procedimento de alistamento eleitoral e a implantação de 34 
Centrais de Atendimento ao eleitor, com o oferecimento do 
serviço de título on-line. Para se ter uma ideia da magnitude 
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do projeto, informo-lhes que até ontem, conforme levanta-
mento feito pela Secretaria de Informática deste Regional, 98 
mil pessoas foram atendidas por essas centrais e receberam o 
documento eleitoral no ato do requerimento. Esse volume de 
atendimento compreende o período de 1º de julho de 2001 até 
ontem, ou seja, em apenas nove meses. 
[...] O trabalho do TRE de Mato Grosso terá agora repercussão 
em nível nacional, pois o TSE – Tribunal Superior Eleitoral – 
decidiu copiar e distribuir, para todos os Tribunais do país, a 
propaganda veiculada nas emissoras de televisão do nosso Es-
tado, onde é feito o chamamento para o alistamento eleitoral. 
E ontem, ainda cumprimos outra meta, a de lançar a Revis-
ta dos Julgados do TRE de Mato Grosso. A solenidade contou 
com a presença do jurista Joel Cândido, que nos brindou com 
uma palestra inesquecível. 
Deixo a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral nas mãos 
de um grande magistrado, o Desembargador Rubens de Oli-
veira Santos Filho. Tenho a certeza de que o Desembargador 
Rubens conduzirá o destino desta Instituição com a firmeza 
que lhe é peculiar, presidindo as próximas eleições com a im-
parcialidade que sempre demonstrou nas causas em que co-
mandou como relator. [...] Trata-se de um Magistrado dedi-
cado, experiente e de reconhecida capacidade. Desembargador 
Licínio, a Justiça Eleitoral o receberá de braços abertos. 
[...] Quero encerrar as minhas palavras agradecendo o apoio 
e a compreensão dos nobres integrantes desta Corte, que aqui 
estão presentes e os que por aqui passaram, ainda na nossa ges-
tão, e que nos honram com as suas presenças neste Plenário. 
Agradeço também a dedicação, o compromisso e a vontade de 
minha jovem equipe de trabalho, a qual eu cumprimento na 
pessoa do meu Diretor – Dr. Mauro Diogo. 
[...] Que o Grande Arquiteto do Universo continue nos prote-
gendo e alimentando os nossos corações com amor e paz. (No-
tas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 17 abr. 2002)

 
Pleno 2002-2003

Eleição: 17 de abril de 2002

Presidente
Rubens de Oliveira Santos Filho tomou posse 
aos 17 de abril de 2002. Deixou o TRE-MT na 
sessão de 21 de março de 2003.

Vice-presidente 
e Corregedor

Licínio Carpinelli Stefani tomou posse aos 17 
de abril de 2002 e permaneceu até 27 de março 
de 2003.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Manoel Ornellas de Almeida

Juiz efetivo
César Augusto Bearsi permaneceu até 6 de 
agosto de 2003. 

Juiz efetivo Juracy Persiani

Juiz efetivo 
Julier Sebastião da Silva, deixou o TRE-MT por 
término do biênio aos 6 de agosto de 2003.

Juiz efetivo Marcelo Souza de Barros
continua...

Juiz substituto
Mariano Alonso Ribeiro Travassos permane-
ceu até 8 de maio de 2002.

Juiz substituto
Donato Fortunato Ojeda assumiu aos 25 de 
junho de 2002.

Juiz substituto
Jeferson Schneider assumiu aos 8 de julho de 
2002 e permaneceu até 6 de agosto de 2002.

Juiz substituto 
Sebastião Manoel Pinto Filho deixou o TRE- 
MT por término do biênio aos 6 de dezembro 
de 2002.

Juiz substituto Henrique Augusto Vieira

Juiz substituto 
João Celestino Corrêa da Costa Neto assumiu 
aos 2 de outubro de 2002.

Juíza substituta Maria Aparecida Ribeiro
Juiz substituto Gilberto Giraldelli

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Moacir Mendes Sousa deixou o TRE-MT aos 
2 de julho de 2002, sendo substituído por 
Roberto Cavalcanti Batista.

Procurador 
Regional Eleitoral 
efetivo e substituto

Roberto Cavalcanti Batista assumiu como 
titular na sessão de 2 de julho de 2002.

Diretor(a) Geral

Mauro Sérgio Rodrigues Diogo permaneceu 
no cargo até 18 de abril de 2002 e substituído 
por Daisy Aparecida Tessaro aos 19 de abril de 
2002 até 24 de março de 2003.

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho

Nascido aos 6 de janeiro de 1955 em Cuiabá, descende de Ru-
bens de Oliveira Santos e de Iza Teixeira Santos.

Seus primeiros estudos foram feitos numa das mais tradicionais 
escolas públicas de sua terra natal, a Escola Modelo Barão de Mel-
gaço, prosseguindo o curso ginasial no Colégio Salesiano São Gon-
çalo. O nível médio foi cursado na Escola Técnica Federal de Mato 
Grosso e o superior na Universidade Federal de Mato Grosso, tendo 
concluído o Bacharelado em Direito, em dezembro de 1977. Logo 
após a formatura, militou na advocacia entre os anos de 1978 a 1998.

Foi escolhido, pelo Quinto Constitucional, para ocupar a vaga 
de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No Tribunal Regional Eleitoral, atuou como juiz da categoria ju-
rista, entre 21 de setembro de 1995 e 14 de abril de 1998. Nessa Jus-
tiça Especializada ocupou também o cargo de vice-presidente e cor-
regedor, entre 22 de março de 2001 a 16 de abril de 2002. Na gestão 
2002/2003 foi eleito presidente da Corte Eleitoral mato-grossense.
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Pleno do TRE-MT, gestão 2002/2003

Discurso de posse do presidente 
Rubens de Oliveira Santos Filho

Mediante indicação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso e por nomeação da Presidência da República, por duas 
vezes aqui laborei na categoria de Jurista. Depois, já Desem-
bargador, a cujo cargo ascendi em decorrência do Quinto 
Constitucional reservado à classe advocatícia, fui eleito Vice-
-Presidente e Corregedor Eleitoral, enobrecedora atividade 
administrativa e jurisdicional cujo mandato hoje se encerra e 
que passará a ser capitaneada pelo estudioso e amigo Desem-
bargador Licínio Carpinelli Stefani.
Afirmo, assim, estar bem à vontade nesta data, oportunidade 
em que tomo assento no Plenário desta respeitável Casa, agora 
na missão constitucional guardada à sua Presidência. Acres-

cento que nesta oportunidade deixo a Presidência do Colégio 
de Corregedores da Justiça Eleitoral do Brasil, entidade que 
prima pelo aprimoramento do processo eleitoral, para a qual 
fui eleito em março do ano transato, pela generosidade dos 
Senhores Corregedores Eleitorais de todo o País, a quem rendo 
minhas homenagens, e o faço na pessoa do ilustre Corregedor 
Regional Eleitoral do Estado do Acre, MM. Juiz Federal, Dr. 
Pedro Francisco da Silva, aqui presente, nos honrando.
Avizinha-se pleito de grande envergadura, cujos resultados 
conduzirão a política estadual e nacional pelos próximos qua-
tro anos, ao menos. Teremos eleições gerais: vinte e quatro 
deputados para nossa valorosa Assembleia; oito deputados fe-
derais; renovação de dois terços das vagas do Senado Federal; 
eleições para Governador e Presidente da República.
Esse quadro, ao mesmo tempo que reclama trabalho austero, 
muito me estimula, sendo certo que a sabedoria dos ilustres 
componentes deste Plenário, em união com os partidos políti-
cos, com as instituições e a sociedade em geral, consolidará em 
definitivo o estado democrático de direito, mecanismo de as-
seguração dos direitos fundamentais, sociais e individuais, da 
liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da 
busca da igualdade e da distribuição de justiça, valores supre-
mos da tão almejada sociedade pluralista e sem preconceitos, 
que ainda haveremos de viver em sua mais ampla plenitude, 
com harmonia e pacificidade.
Dentro deste contexto, conto com muita sorte, em especial por 
suceder o trabalho do eminente colega Jurandir Florêncio de 
Castilho, homem de pouca fala e muitas atitudes; Magistrado 
que, com especial e típica dedicação, disciplinou o Regional e 
superou, com ímpar tranquilidade, os conflitos que lhe foram 
postos a desembargar.
A intenção, pois, no plano administrativo, é dar continuidade 
às atividades desenvolvidas em tão pouco tempo pelo ilustre 
Desembargador Jurandir, e aqui aproveito para, em nome da 
sociedade mato-grossense, Desembargador Jurandir, e deste 
Tribunal em particular, desejar-lhe bom e reconfortante retor-
no à judicatura no Egrégio Tribunal de Justiça, com a certeza 
de que bem e fielmente desempenhou o valoroso ofício que 
lhe fora confiado nesta Justiça Especializada Federal.
Temos à disposição, igualmente pelos desígnios de Deus, a tec-
nologia a serviço da sociedade e sobre a urna eletrônica, equi-
pamento que praticamente riscou do mapa as fraudes eleito-
rais mais comuns pelo menos, relembro o que disse o Ministro 
Nelson Jobim no seu discurso de posse perante o Egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral. Disse o Ministro: É fundamental 
compreender o processo e ter a transparência dessa situação, 
criar mecanismos de segurança e transparência, antes, durante 
e depois da eleição. Fazendo também com que esta urna passe 
a conviver com todos nós.
Falo, e bem com destaque, da Urna Eletrônica, que funcionará 
em todos os rincões do nosso Estado continental e colabora-
rá para a simplicidade e agilidade dos trabalhos, garantindo, 
sobremodo, seriedade e transparência ao processo político-
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-eleitoral, cujas bandeiras da lisura e transparência, se já as 
empunhava como Corregedor, agora me desdobrarei num 
grande esforço para fincá-la no topo da virtude da Magistra-
tura nacional.
Também afirmo a Vossas Excelências que esta Corte está pre-
parada para continuar enfrentando e combatendo violações 
aos preceitos de lei e, notadamente, os abusos do famigera-
do poder econômico, tanto no período precedente às eleições 
como durante e depois dele. Agiremos com extrema vigilância, 
rigor e contundência, com certeza.
A segurança será alcançada com a urna eletrônica e viabili-
zada com, aproximadamente, 40.057 pessoas, sob o comando 
da Justiça Eleitoral, incluídos nesse número Juízes eleitorais, 
técnicos de eletrônica e de comunicação, escrivães e chefes de 
cartórios, secretários de prédios, mesários, escrutinadores, ser-
vidores deste Tribunal e terceiros, incluindo efetivo de Polícia 
Militar e Correios, por exemplo, além, é claro e sobretudo, sob 
a severa vigilância e atuação do Ministério Público.
[...] Alegra-me ter na Vice-Presidência e Corregedoria o Ex-
celentíssimo Desembargador Licínio Carpinelli Stefani que, 
ao presidir o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disparou 
o processo irreversível de transparência do Poder Judiciário. 
Aqui, com certeza, não será diferente. O currículo profissional 
e as características do Desembargador Licínio por si só atraem 
elogios e dispensam maiores considerações. Apenas saliento, 
dentre inúmeros outros, os que o Colega já exerceu, os que 
foram aqui citados, como Presidente daquele Sodalício; de Juiz 
Substituto do TRE, na categoria de Desembargador; de Cor-
regedor Geral da Justiça de Mato Grosso e de Presidente da 
nossa Associação Mato-grossense de Magistrados.
[...] O genial escritor Lima Barreto disse que o Brasil não tem 
povo, tem público. Vamos provar que Barreto estava errado, ou, 
ao menos, que sua frase, verdadeira provocação, não se aplica 
em nosso atual contexto político-social.
Para tanto, convoco todos os cidadãos desta terra a um gran-
dioso movimento, verdadeira cruzada cívica consistente no 
exercício diário da participação, não importa em que esfera, 
nível, circunstância ou situação. O firme e destemido propó-
sito é comprovar que o Brasil tem povo e não apenas público, 
povo atento, valoroso, sapiente, soberano, que sabe votar e 
que tem plena noção do significado e extensão do exercício 
de cidadania e de fiscalização política, que realizamos através 
do voto.
Postas essas palavras, rogo a Deus que me ilumine nesta nova 
missão e que continue me oportunizando sobriedade, hones-
tidade de princípios, a paciência, a virtude da imparcialidade, 
o dom de ser respeitoso nos atos e palavras, de ser justo, de 
amar o direito e a justiça, de seguir a Magistratura com inde-
pendência e em defesa da liberdade [...] (Notas taquigráficas 
da sessão plenária do TRE-MT, 17 abr. 2002).

Eleitor do Futuro: uma 
experiência vitoriosa 
em Mato Grosso

Na sessão de 8 de julho de 2002, o vice-presidente e corre-
gedor do TRE-MT, Licínio Carpinelli Stefani, anunciou a vinda 
a Cuiabá do ministro do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, para o lançamento da Campanha 
Eleitor do Futuro, que aconteceu no dia 16 de julho de 2002. 
Essa experiência de Mato Grosso serviu de estímulo para levar 
até Palmas, capital do Estado de Tocantins, a pedido do citado 
ministro, um painel alusivo à mencionada Campanha.

No dia 16 de julho o TRE-MT, com a presença do ministro 
do Superior Tribunal Eleitoral, Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
realizou sessão plenária especialmente dedicada à abertura ofi-
cial da Campanha Eleitor do Futuro. O presidente Rubens de 
Oliveira Santos Filho abriu a sessão pronunciando o seguinte 
discurso:

Eminente Ministro. Exige-me o protocolo saudar a honro-
sa presença de V. Exa. neste Sodalício. Porém, mais que uma 
exigência protocolar, esta saudação tem um caráter especial, 
pois externa todo contentamento e todo o orgulho da Justi-
ça Eleitoral de Mato Grosso em recebê-lo. O Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira tem uma atuação marcante na história 
da Justiça brasileira, dispensando maiores apresentações e co-
mentários. 
Entretanto, é necessário ressaltar a motivação da presença do 
Sr. Ministro em Mato Grosso, que é o lançamento do projeto 
Eleitor do Futuro. Grande é o povo que está sempre atento às 
suas crianças, investindo na educação e promovendo constan-
tes avaliações. 
Vejo essa eleição paralela para jovens de 10 a 15 anos como um 
marco histórico, pois está partindo da própria Justiça Eleito-
ral a preocupação de estimular as nossas crianças para a im-
portância do processo democrático de escolha de seus líderes. 
Assim, ensinamos e praticamos o voto como exercício básico e 
fundamental para se forjar a consciência democrática coletiva. 
Portanto, foi soberano o Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo ao 
idealizar o projeto, assim como merece todo reconhecimen-
to o nobre Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, nosso 
Corregedor Regional, que encampou a ideia e trabalhou para 
torná-la fato concreto. 
Mais uma vez Mato Grosso responde ao chamamento do Tri-
bunal Superior Eleitoral, como tem sido a nossa história. 
Bem-vindo Ministro. Muito obrigado. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 16 jul. 2002)
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Em seguida, fez uso da palavra, em nome dos alunos de 
Mato Grosso, a estudante Mariana Couto Spadacio, que exter-
nou a contribuição que semelhante projeto representava para 
os jovens:

Representando todos os alunos do Estado de Mato Grosso, 
tendo consciência do real significado da nossa formação ad-
quirida até então, agradecemos ao Ministro Sálvio de Figuei-
redo Teixeira pelo gesto cidadão de implantar no Brasil, por 
meio da Corregedoria Regional Eleitoral, este projeto inédito 
para os jovens, um momento histórico para a juventude brasi-
leira, aqui valorizada através da Educação.
Não poderíamos deixar de agradecer também, em nome do 
Colégio Salesiano São Gonçalo, ao Desembargador Licínio 
Carpinelli pelo privilégio de sermos uma das escolas indicadas 
para a implantação desse importante projeto.
É através do voto sensato que estamos nos protegendo e nos 
defendendo de tantas corrupções, falcatruas e desonestidades, 
pois o cidadão, tendo mais consciência da importância de 
votar e escolher o representante correto, estará contribuindo 
para a construção de um Brasil mais justo e melhor.
Tenham certeza de que não os decepcionaremos. (Notas taqui-
gráficas da sessão plenária do TRE-MT, 16 jul. 2002)

Ao som do Coral Infantil da UFMT, alunas da Escola Esta-
dual Professora Adalgisa de Barros, de Várzea Grande, entrega-
ram uma lembrança ao ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
Servidores do TRE-MT ofertaram ao ministro e ao corregedor 
Licínio Carpinelli Stefani, camisetas do Projeto Eleitor do Fu-
turo.

Eleitor do Futuro, 2002

Na sequência, fez uso da palavra o ilustre convidado, minis-
tro Sálvio de Figueiredo Teixeira que, após os cumprimentos 
de praxe, externou seu contentamento e orgulho pelas ativida-
des integrativas com a sociedade, desenvolvidas pelo TRE-MT:

Enquanto se cantava o Hino Nacional e também na leitura que 
fiz aqui da programação, vi que dentre as músicas que aqui 
seriam cantadas se anunciava o nome de Vinícius de Moraes. 
E aí me recordei de uma das frases de que mais gosto do can-
cioneiro popular brasileiro, que é de Vinícius de Moraes, no 
Sambão da Bênção, quando diz que a vida é a arte do encontro, 
embora haja tanto desencontro pela vida. 
Quero dizer que este é um momento extremamente feliz para 
mim, e por vários motivos. 
Ao retornar a este Estado, onde já estive por tantas vezes e que 
há certo tempo não vinha, por circunstâncias alheias a minha 
vontade, quando aqui estou novamente é motivo para mim de 
grande júbilo este Encontro. Em como disse, por mais de uma 
razão, por rever amigos que não via há tanto tempo, colegas 
pelos quais sempre nutri admiração; estar novamente em um 
Judiciário que honra as melhores tradições do Judiciário bra-
sileiro, que foi alvo de tantos ataques injustificados, há pouco 
tempo, mas que como tudo que é verdadeiro sabe sobrenatar 
e sobreviver aos ataques imerecidos; e estar aqui, no convívio 
de uma juventude, em uma missão eleitoral, em um ano tão 
importante, e entre tantas pessoas que confiam nos destinos 
deste País. 
[...] Eu prestava atenção que durante a música todos nós es-
távamos tão embevecidos e tão emocionados que olhava da-
qui o Manoel – o Manoel nem cantava nem ria, porque estava 
de boca aberta o tempo todo e eu me sentia como o Manoel. 
Então, fiquei vendo: será que eu, também, estou aqui de boca 
aberta, encantado? Por isso eu comecei a cantar, embora desa-
finado. Mas era impressionado com esse sentimento que todos 
nós um dia tivemos e que hoje estão tendo os jovens de Cuiabá 
e de Várzea Grande. 
O Desembargador Licínio disse, ainda há pouco, que a inicia-
tiva desse movimento decorreu de um Encontro de Correge-
dores Eleitorais, em Brasília. Eu queria dizer que foi a genero-
sidade de V. Exa. que assim registrou naquele momento. Me 
recordo bem que naquele Encontro de Corregedores, quando 
disse que há poucos meses atrás, em um Encontro na Costa 
Rica, que é um dos países mais admiráveis das Américas pela 
cultura, pela sua ausência de analfabetismo, pelo respeito aos 
Direitos Fundamentais do homem, aquele País dava mais uma 
lição nas eleições presidenciais, fazendo realizar, simultanea-
mente, uma eleição pelos jovens, que era divulgada como a 
eleição dos adultos, porque a imprensa, a televisão constan-
temente estava a focalizar aquele momento e a dizer da im-
portância daquele evento; e os pais, as famílias, as autoridades 
todas, todos unânimes em dizer que aquele era um exemplo 
cultuado e cultivado pelo povo da Costa Rica, como a cren-
ça no seu futuro e, também, por estar transmitindo às novas 
gerações um futuro melhor, fazendo com que desde cedo o 
cidadão se imbuísse da ideia de escolher os seus mandatários, 
buscando neles o exemplo e, sobretudo, aqueles que iriam ou 
irão defender a comunidade em que vivem. 
Foi naquele dia, em que transmiti aquela ideia, para dizer que 
a Corregedoria Eleitoral não era a Corregedoria de xerifes 
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eleitorais, mas, sim, uma instituição pública, um órgão pú-
blico preocupado mais em orientar, em criar, em ser didáti-
co, em dialogar com a sociedade, não para punir, mas, sim, 
para buscar os mesmos resultados em prol de dias melhores 
para o nosso País. E logo depois me procurou o Desembarga-
dor Licínio e disse que em Cuiabá já se pensava nisso e fazia 
o convite para que aqui estivéssemos em data próxima, antes 
das eleições, para que juntos pudéssemos mostrar ao País um 
exemplo do que se pode fazer em prol da sociedade e, sobre-
tudo, da juventude. 
[...] Eu creio que com um ato como este nós não só estamos 
trazendo uma maior participação da Justiça Eleitoral ao País, 
uma integração maior da Justiça Eleitoral e do próprio Ju-
diciário com a sociedade brasileira, mas, sobretudo, estamos 
contribuindo para iniciar algo que é novo, que é participar 
diretamente da formação dos jovens sob uma outra ótica: di-
zer a estes jovens o que é importante, quanto é importante, 
quão é importante nós lutarmos pela nossa cidadania. Em um 
mundo que está em transformação, em um mundo de uma 
sociedade extremamente veloz, complexa, dinâmica, em que 
os fatos estão aí a mudar, em que a tecnologia muda de forma 
assustadora, se nós levarmos em consideração nesses últimos 
cem anos, por exemplo, o que é que surgiu na face da terra 
com as descobertas nos mais variados campos do conheci-
mento humano, a Internet, os meios de comunicação e tele-
visão nos trazendo às nossas casas o conhecimento do que se 
passa em todo o Universo, os avanços da biologia, enfim, todas 
essas transformações extraordinárias, como alguns dizem, que 
dentro de poucos anos nós poderemos sair daqui de Cuiabá, 
ou de uma outra Capital brasileira, e ir a uma cidade da Euro-
pa, como Paris, por exemplo, assistir uma época teatral e voltar 
aqui, ainda, em poucos minutos, para assistir ao aniversário de 
um dos nossos entes queridos. 
[...] E ao renovar os agradecimentos e renovar as palavras de 
júbilo por aqui estar, desejo concluir com as palavras de um 
poeta que é da minha estima, porque representa o verdadeiro 
sentimento brasileiro e aquilo, sobretudo, que nos inspira a 
todos nós nesta época em que estamos buscando com muita 
expectativa, mas com muita esperança que nós realmente nos 
transformemos no País do futuro do qual sempre ouvimos di-
zer. E é através dessa juventude, através do culto à cidadania, 
ao respeito ao próximo, ao respeito à nossa individualidade, 
ao respeito ao que há de melhor e mais puro no coração das 
pessoas, que eu peço licença para concluir, abraçando a todos e 
a cada um, dizendo os versos de Campos, quando diz: que para 
distrair pessoas já de si desatentas não se canta; canta-se apenas 
quando dança os olhos que ouvem na esperança. (Notas taqui-
gráficas da sessão plenária do TRE-MT, 16 jul. 2002)

Aos 8 de agosto de 2002, o presidente do TRE-MT, Rubens 
de Oliveira Santos Filho, anunciou que o citado ministro ado-
tou o Projeto Eleitor do Futuro de Mato Grosso como projeto 
piloto a ser implementado em todos os Estados brasileiros.

Propaganda Eleitoral
Na sessão de 6 de agosto de 2002, o juiz eleitoral Julier Se-

bastião da Silva,

[...] pediu a palavra para externar sua inquietação com rela-
ção ao descomunal tamanho das placas, estandartes, faixas e 
assemelhados de propaganda eleitoral, distribuídos ao longo 
dos postes públicos da Capital. Aduziu que tal desproporcio-
nalidade poderá vir a se constituir em sério fator de risco de 
acidente por ocasião das intempéries típicas do tempo. Como 
forma de mitigar tal risco, sustentou que esta egrégia Corte 
deve regulamentar padrões de tamanho dos aludidos enge-
nhos, em função do local e da estrutura a sustentarem os mes-
mos. O Presidente, Rubens de Oliveira Santos Filho, ressaltou 
que, inobstante não competir ao aplicador da lei a inovação, 
mantém idêntico entendimento. Informou a existência de um 
expediente oriundo da Rede Cemat, constando orientação 
técnica para afixação de placas, estandartes, faixas e asseme-
lhados em postes públicos, de molde a não comprometer a 
sua estrutura, bem como a manutenção técnica na rede elé-
trica. Informou ainda que o Juiz Coordenador de Fiscalização 
da Propaganda Eleitoral, Dr. José Mauro Bianchini, ciente 
da prioridade da questão, deverá expedir orientação técni-
ca da Rede Cemat. O Vice-Presidente e Corregedor Licínio 
Carpinelli Stefani esclareceu estar tomando as providências 
relativas ao ofício da Rede Cemat, argumentando, contudo, 
ser inviável a regulamentação da padronização do tamanho 
dos engenhos em comento, dada a ausência de previsão legal 
nesse sentido. Arguiu ainda que a regra do bom senso deve 
prevalecer, de forma a não cercear o direito do candidato de 
expor publicamente a sua figura, e a não dificultar o tráfe-
go de veículos.” (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 6 ago. 2002)

Eleição direta: 6 de outubro de 2002

Presidente 

1º turno: 6 de outubro de 2002
Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 509.151
José Serra PSDB 372.068
Anthony William Garotinho 
Matheus de Oliveira PSB 187.598

Ciro Ferreira Gomes PPS 181.028
José Maria de Almeida PSTU 2.585
Rui Costa Pimenta PCO 314

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010
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2º turno: 27 de outubro de 2002
Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 649.100
Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Blairo Borges Maggi PPS 619.655

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Jonas Pinheiro da Silva PFL 612.965
Serys Marly Slhessarenko PT 573.539

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Federais eleitos 

Candidato Sigla partidária Votos
Pedro Henry Neto PPB 120.846
Carlos Augusto Abicalil PT 118.120
Wellington Antônio Fagundes PL 114.098
Wilson Pereira dos Santos PSDB 94.267
Ricarte de Freitas Júnior PSDB 66.125
Rogério Lúcio Soares da Silva PMDB 62.041
Celcita Rosa Pinheiro da Silva PFL 59.665
Thelma Pimentel Figueiredo de 
Oliveira PSDB 58.293

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Estaduais eleitos 

Candidato Sigla partidária Votos
José Geraldo Riva PSDB 65.389
Humberto Melo Bosaipo PL 52.319
Sérgio Ricardo de Almeida PMN 32.097
Francisco Tarquínio Daltro PSDB 26.640
Silval da Cunha Barbosa PMDB 24.642
Eliene Jose de Lima PSB 24.521
Gonçalo Domingos de Campos Neto PFL 24.258

continua...

Candidato Sigla partidária Votos
José Antônio de Ávila PFL 23.537
Joaquim Sucena Rasga PFL 23.318
Dilceu Antonio Dal Bosco PSDB 21.490
Ságuas Moraes Souza PT 21.432
Carlos Brito de Lima PPS 21.379
Hermínio Barreto PL 20.344
João Antônio Cuiabano Malheiros PPS 19.987
Pedro Inácio Wiegert PSDB 18.656
José Carlos Junqueira de Araújo PMDB 18.457
Carlos Carlão Pereira do 
Nascimento PSDB 18.321

Mauro Luiz Savi PSB 17.942
Sebastião Machado Rezende PTB 17.610
Renê Barbour PSDB 17.186
Vera Lúcia Pereira Araújo PT 16.198
Alencar Soares Filho PSDB 15.401
Jose Carlos Freitas Martins PPB 13.458
Nataniel Nazareno Ferreira PMDB 12.848

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Diplomação dos Eleitos em 2002
A diplomação dos eleitos em 2002 foi realizada aos 17 de 

dezembro de 2002, nas dependências do Hotel Fazenda Mato 
Grosso. O presidente do TRE-MT, desembargador Rubens de 
Oliveira Santos Filho, abriu a sessão prestando uma homena-
gem ao advogado falecido, Evandro Lins e Silva: 

Nada pode ser dito sem que antes seja feita uma homenagem 
ao advogado Evandro Lins e Silva, um dos mais iluminados 
filhos desta Pátria, estrela maior da advocacia brasileira. Com 
certeza ficará reconhecido como “Vício da Liberdade”, tama-
nha a sua entrega por essa causa. Membro da Academia Bra-
sileira de Letras por mais de sessenta anos, correspondente na 
ONU para material penal e penitenciário, Procurador Geral 
da República, Ministro das Relações Exteriores, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, de onde foi cassado pela ditadura 
militar. Evandro Lins e Silva deixou-nos órfãos hoje. Baluar-
te da democracia, foi recentemente nomeado Conselheiro da 
República. Aos 90 anos, continuava atuante e somente parte 
desta vida porque foi vítima de um acidente. Façamos em sua 
memória, um minuto de silêncio. (Notas taquigráficas da ses-
são plenária do TRE-MT, 17 de dezembro de 2002, fl. 657)
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Capacitação dos 
servidores do TRE-MT 

Em 2003, foi lançado o Programa de Desenvolvimento e 
Capacitação dos Servidores do TRE-MT (PDCA), com o obje-
tivo de proporcionar meios e ferramentas para o pleno desen-
volvimento de suas habilidades pessoais e profissionais, bem 
como promover o aprimoramento do aprendizado organiza-
cional. De acordo com a avaliação das servidoras Ana Lúcia de 
Fátima Tabosa e Lener Aparecida Galinari:

O PDCA foi composto pelo Projeto Conviver (desenvol-
vimento do clima organizacional), Ciclos de Palestras, Ciclos 
de Aprendizagem (multiplicação do conhecimento), Programa 
Capacitar e Programa de Desenvolvimento Gerencial.

Dentre as diversas capacitações in company realizadas nesse 
período, destaca-se o curso Planejamento e Gestão Estratégica, 
que contou com a participação de 29 servidores do Tribunal. 
(Contribuição escrita oferecida em outubro de 2010).

Discurso de despedida 
do presidente Rubens de 
Oliveira Santos Filho

Encerro o mandato sem a plenitude do trabalho concluído, 
não que quisesse permanecer mais um ano na Presidência da 
Casa, mas pelo fato de ficar uma na Presidência e outra na 
Corregedoria dificulta a execução dos trabalhos, principal-
mente quando envolve ano eleitoral. Logo após assumir a Pre-
sidência deparei com uma greve de quarenta e cinco dias, que 
foi programada para coincidir com o término do período de 
alistamento eleitoral. 
O direito de greve foi respeitado, mas foi também respeita-
da a população em geral, que teve a manutenção dos serviços 
eleitorais que contaram com valiosa colaboração de servidores 
requisitados de outros órgãos e, apesar de todos os problemas, 
conseguimos realizar eleições tranquilas, onde a marca maior 
da lisura foi o fato de que não houve nenhum tipo de contes-
tação com relação aos procedimentos do TRE. 
Estou entregando hoje o relatório de gestão que destaca os 
trabalhos desta administração, onde pudemos destacar pontos 
importantes, como o convênio celebrado com o Banco do Bra-
sil para a implantação do pregão eletrônico, que implicará em 
considerável economia, a troca dos móveis da nossa sede, a so-
bra orçamentária das eleições que viabilizou o pagamento de 
11,98% relativo à parte de 1998, realização tempestiva de todas 
as licitações, auditoria realizada nas requisições, que implicou 
na devolução dos servidores requisitados, detentores de cargo 
técnico e muitos outros que estão elencados com detalhes no 
relatório mencionado. 

E, apesar de nossa passagem por esta Corte Eleitoral ser relati-
vamente muito rápida e não permitir grandes transformações 
internas, creio ter atuado de maneira a ajudar no aperfeiçoa-
mento da máquina administrativa e, apesar de todo o traba-
lho desenvolvido, muito ainda há de se fazer para alcançar o 
aperfeiçoamento necessário. A maior transformação será fazer 
com que esta estrutura administrativa, finalmente entenda 
que, primeiramente, ela existe para atender o cidadão. Sei que 
é um problema de boa parte dos nossos órgãos públicos. 
Todavia, soa alarmante constatar a incidência desse equívoco 
conceitual na Justiça Eleitoral. Agradeço a colaboração de to-
dos e, em nome da Diretora Geral, Daisy Aparecida Tessaro, 
agradeço a todos sem distinção, servidores de minha equipe, 
servidores desta Casa, dos Cartórios eleitorais que, embora 
muitas vezes sejam esquecidos, não deixam de executar seu 
trabalho de forma incomensurável.
Agradeço também aos Srs. Membros e especialmente ao douto 
Procurador, Dr. Moacir Mendes Sousa, pela relevância dos tra-
balhos desenvolvidos. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 18 mar. 2003)

Pleno 2003-2004

Eleição: 27 de março de 2003

Presidente
Licínio Carpinelli Stefani assumiu aos 28 de 
março de 2003. Deixou o TRE-MT, por térmi-
no de biênio, aos 16 de abril de 2004.

Vice-presidente 
e Corregedor

Flávio José Bertin foi eleito aos 28 de março 
de 2003 e permaneceu até 18 de abril de 2004.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto

Manoel Ornellas de Almeida deixou o TRE-
-MT aos 27 de agosto de 2003, por término 
de biênio.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto 

Paulo da Cunha assumiu aos 4 de setembro de 
2003.

Juiz efetivo
César Augusto Bearsi permaneceu até 6 de 
agosto de 2003.

Juiz efetivo
Lélis Gonçalves Souza assumiu aos 7 de 
agosto de 2003.

Juiz efetivo 
Juracy Persiani permaneceu até 4 de março 
de 2004. Reconduzido para o biênio aos 5 de 
março de 2004.

Juiz efetivo 
Marcelo Souza de Barros permaneceu até 16 
de dezembro de 2003. Reconduzido na sessão 
de 3 de fevereiro de 2004.

Juiz efetivo
Milton Alves Damaceno assumiu aos 26 de 
agosto de 2003.

Juiz substituto
Jeferson Schneider assumiu aos 24 de junho 
de 2003.

Juiz substituto
Gilberto Giraldelli deixou o TRE-MT aos 16 
de setembro de 2003.

Juiz substituto
Donato Fortunato Ojeda assumiu aos 27 de 
dezembro de 2003.

Juiz substituto
José Pires da Cunha assumiu aos 7 de agosto 
de 2003.

continua...
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Juiz substituto 
Rui Ramos Ribeiro assumiu aos 16 de dezem-
bro de 2003.

Juiz substituto
Henrique Augusto Vieira deixou o TRE-MT 
aos 25 de fevereiro de 2004.

Juíza substituta
Maria Aparecida Ribeiro deixou o TRE-MT 
aos 11 de abril de 2004.

Juíza substituta
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte assumiu 
aos 12 de abril de 2004.

Juiz substituto 
Cláudio Stábile assumiu aos 3 de fevereiro de 
2004.

Juiz substituto João Celestino Corrêa da Costa Neto

Procurador 
Regional 
Eleitoral 

Moacir Mendes de Sousa deixou o TRE-MT 
na sessão de 9 de dezembro de 2003, 
por ter sido promovido, por merecimento, 
a subprocurador geral da República.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

João Gilberto Gonçalves Filho tomou posse 
na sessão de 9 de dezembro de 2003.

Procurador Re-
gional Eleitoral 

substituto
Roberto Cavalcanti Batista

Diretora Geral
Sanda Sampaio Figueiredo assumiu aos 24 de 
março de 2003 e permaneceu até 19 de abril de 
2004.

Desembargador Licínio Carpinelli Stefani

Nasceu na cidade de Bragança Paulista (SP), aos 16 de dezembro 
de 1938. Descende de Marceli Stefani e de Nair Carpinelli Stefani.

As primeiras letras foram cursadas junto ao Grupo Escolar 
Jorge Tibiriçá, em sua terra natal, sendo que os antigos ginasial e 
científico no Colégio dos Padres Agostinianos, recebendo de seus 
familiares uma sedimentada formação educacional e religiosa. 
Prosseguindo nos estudos, bacharelou-se pela Faculdade Católica 
de Direito da cidade de Santos (SP), titulando-se no ano de 1965.

Sua trajetória na magistratura teve início no ano de 1967 e em 
14 de fevereiro de 1980 foi promovido, por antiguidade, para o cargo 
de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ocupou o cargo de juiz substituto do Tribunal Regional Elei-
toral, na categoria de desembargador, no período de 1981 a 1983. 
Respondeu pela vice-presidência e corregedoria da mesma Corte 
Eleitoral, ao lado do presidente Rubens de Oliveira Santos Filho du-
rante a gestão 2002/2003. Eleito presidente da mesma Instituição 
no biênio 2003-2004.

Discurso de posse do presidente 
Licínio Carpinelli Stefani 

Tomo hoje assento na Presidência do Tribunal Regional Elei-
toral do Estado de Mato Grosso, cargo a que fui elevado por 
consenso de meus pares. A eles agradeço a confiança deposita-
da e retribuo com a promessa de um trabalho sério, assíduo e 
eficiente e totalmente dedicado à causa pública.
Perguntarão os Srs.: o que poderá fazer o Presidente de um 
Tribunal Eleitoral em período sem eleições designadas? Como 
se marcará sua gestão?
Respondo que temos muito, mas muito por fazer por este Es-
tado e por este Brasil. Temos as seguintes propostas a serem 
estudadas, analisadas e ser o caso incrementadas, muitas das 
quais dependerão de análise e deferimento pelo Colendo Tri-
bunal Superior Eleitoral:
No Campo Administrativo
1 – Investir no servidor da Justiça Eleitoral – Aproveitar a 
criação da Escola Judiciária Eleitoral, instalá-la e desenvolvê-
-la, usando na ampliação da capacitação dos servidores, com 
a realização de cursos, seminários, palestras e treinamentos;
2 – Implantação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Humanos – Conclusão da instalação dos módulos finais do 
sistema, que permite atualização e melhor acompanhamento 
da vida funcional de todos os servidores e juízes eleitorais;
3 – Adotar a modalidade de licitação eletrônica – Fazer uso 
do convênio assinado entre o TRE-MT e o Banco do Brasil 
(este mês), que permite a adoção do pregão eletrônico para 
as compras e contratações de serviços – esse sistema amplia a 
competição de empresas, reduzindo os preços;
4 - Trabalhar na preparação das eleições 2004 – Começar ainda 
este ano os preparativos administrativos com vistas às eleições 
de 2004, com a elaboração de um estudo que contemple um 
Manual de Eleições ou roteiro mensal, semanal e até diário de 
atividades a serem desenvolvidas em 2003/2004;
5 – Postos eleitorais eletrônicos – Iniciar estudo de viabilidade 
para ampliação do serviço de atendimento on-line aos eleito-
res em cidades que não sejam sedes de Zonas Eleitorais – a 
exemplo do que já ocorre em Campo Verde, Nova Brasilândia 
e Sapezal;
No Campo Institucional
1 – Campanha do Voluntário da Justiça Eleitoral – Promover 
campanha aberta à população no sentido de estimular a par-
ticipação do cidadão como voluntário da Justiça Eleitoral, nas 
atividades de mesários e secretários de prédios (quem recebe e 
guarda as urnas nos locais de votação). Atualmente, essas pes-
soas são convocadas aleatoriamente;
2 – Certidão Negativa pela Internet – Iniciar estudo de viabi-
lidade para oferecer à população a emissão de certidão de re-
gularidade eleitoral pela Internet – considerando que todos os 
Cartórios Eleitorais já estão interligados ao Cadastro Nacional 
de Eleitores e já oferecem esse serviço no balcão;
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3 – Reformulação da página de Internet do TRE-MT – Am-
pliar a oferta de serviços prestados pela Justiça Eleitoral de 
Mato Grosso aos usuários da rede mundial, melhorando a 
integração com a comunidade e os Partidos Políticos;
4 – Ampliar a integração com os partidos políticos – Promover 
debates, seminários, treinamentos aos dirigentes de partidos 
políticos, garantindo maior entendimento do funcionamen-
to interno da Justiça Eleitoral, suas necessidades e atribuições. 
Colocar em funcionamento do sistema eletrônico de controle 
de filiação partidária (software produzido pelo TRE);
5 – Realização de eleições de comunidade – Tomando como 
parâmetro a realização do projeto Eleitor do Futuro, investir na 
conscientização da importância do voto com a ampliação da 
participação do TRE na realização de eleições de comunidade, 
com urnas eletrônicas (este mês, por exemplo, foram realiza-
das eleições em 81 salas de aula do Colégio São Gonçalo, além 
de eleições para Presidente de mais de 100 bairros);
6 – Estudar e ver da possibilidade de apresentar ao TSE – es-
clareço que esta proposta não é minha, eu a vi num debate no 
TSE e vou procurar trazer subsídios para isso – título de elei-
tor de caráter nacional para que possa o cidadão, em qualquer 
parte do País e até no exterior, votar nos candidatos das seções 
da sua Zona Eleitoral. É evidente que isso prescindirá de um 
amplo e profundo estudo, mas iremos tomar essa iniciativa.
Como os Srs. percebem, novamente transformaremos este 
Tribunal num laboratório de experiências, num órgão com 
propostas modernas de aperfeiçoamento e desenvolvimento, 
num dínamo em franca evolução em busca de soluções para o 
aperfeiçoamento democrático das instituições do nosso País. 
Que Deus nos ajude e abençoe o nosso trabalho.
Não posso, porém, nesse momento, como cidadão e também 
membro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deixar de fa-
zer algumas considerações sobre três temas de crucial impor-
tância para o nosso Estado: refiro-me à polêmica que se criou 
sobre a extinção dos Juizados Especiais e em particular sobre o 
Juizado Volante Ambiental – Juvam, e também sobre a divisão 
do Estado de Mato Grosso e sobre o Crime Organizado.
Os Juizados Especiais foram instalados em Mato Grosso em 
caráter pioneiro no Brasil, sob o título de Juizados de Peque-
nas Causas, graças à visão extraordinária do então Presidente 
e desembargador Ernani Vieira de Souza. Na sequência, to-
dos os demais Presidentes deram sua acentuada colaboração, 
ganhando realce na minha administração, quando acreditei 
muito nesses órgãos e tive a oportunidade de instalá-los nas 
diversas comarcas do Estado, alguns sob modalidades diversas, 
como o Juvam, JEI, e SAI.
[...] Ressalvo que os Juizados na presente oportunidade res-
pondem por mais de cinquenta por cento (50%) da deman-
da de processos no Estado e segundo asseverou em plenário 
um de nossos mais destacados membros, (estimativas a serem 
conferidas) suas despesas corresponderiam a apenas a 3% do 
orçamento do Poder Judiciário. 

Destaco que a proposta extintiva ou adaptiva não vem en-
contrando receptividade na OAB de Mato Grosso, Entidades 
Ambientalistas, incluindo o Fórum Matogrossense de Meio 
Ambiente (Formad), composto por 33 entidades e, enfim, se 
choca contra todas aspirações populares e segmentos da socie-
dade organizada. 
Tenho certeza que os meus pares, os ilustres, dignos e cultos 
representantes do Tribunal de Justiça, homens dedicados à 
causa da justiça, a quem caberá a palavra final, saberão fazer as 
adaptações necessárias, seu reestruturamento, enxugar a má-
quina, se for o caso, e dar à questão a solução condizente a 
fim de que estas conquistas sejam preservadas. Extinguir, não! 
Criar mais, sim!
Tenho certeza que em futuro, nossos filhos e netos ainda terão 
um Pantanal, um Manso, com uma fauna e uma flora exu-
berantes, com peixes e pássaros fartos, e tenha um pequeno 
órgão do Judiciário dado também sua contribuição para essa 
exuberância. 
[...] Quanto ao Crime Organizado, é indispensável um comba-
te sem tréguas a fim de que se possa dar à Nação e seus conci-
dadãos o direito do resguardo, da proteção à vida, da seguran-
ça no trabalho, na escola e em todas as atividades afins.
O assassinato recente, pelo Crime Organizado, de Juízes me-
rece uma reflexão séria dos senhores legisladores e dirigen-
tes do nosso país, a fim de que o Judiciário tenha a proteção 
necessária, pois sem um Judiciário forte, independente, mas, 
atemorizado, teremos a total falência do nosso sistema de-
mocrático.
Desejo, outrossim, expressar minha satisfação pelo acesso do 
colega que hoje tomou posse nas funções de Vice-Presidente 
e Corregedor Eleitoral, o Desembargador Flávio José Bertin.
[...] Destaco que pretendo ter com os Poderes Legislativo, 
Executivo, Judiciário, assim como o Ministério Público, Tri-
bunal de Contas e a Imprensa falada e escrita, cujos repre-
sentantes e diversos membros encontram se aqui presentes, 
a mais perfeita harmonia e entendimento possíveis, sempre 
aberto a ouvir sugestões, a dar informações, esclarecimen-
tos, enfim, um Tribunal transparente, pois para isso que fo-
mos designados, ou seja, com o propósito de servir e não 
ser servido.
[...] E, finalizando, agradeço a Deus todo poderoso a quem ve-
nho servindo com fidelidade há tantos anos e que me consti-
tuiu em autoridade, que Ele possa abençoar os meus trabalhos, 
como prometeu aos justos, pois, outro propósito não tenho 
senão o de me situar entre os justos e servir com justiça e dig-
nidade.
Que Suas luzes, Suas bênçãos possam sempre incidir sobre 
mim, a fim de que eu possa ser fiel nas pequenas e grandes 
coisas, de forma a propiciar que um dia possa escutar a frase 
vinde, bendito de meu Pai.
Muito obrigado a todos. (Notas taquigráficas da sessão plená-
ria do TRE-MT, 28 mar. 2003)
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Centrais de Atendimento aos 
Eleitores amplia sua área de ação

As Centrais de Atendimento aos Eleitores (CAE) tiveram 
seu número elevado. Com o aperfeiçoamento do processo de 
emissão de títulos, passou-se, de três meses, para dez minutos. 
Segundo a avaliação do relatório do ano de 2003: 

Dessa redução houve outros benefícios, sobretudo para o elei-
tor, que não mais necessitou retornar ao cartório para retirada 
do título, fator impeditivo ao eleitor residente no interior do 
Estado e, consequentemente, houve melhor aproveitamento 
dos formulários de títulos, eliminando nos cartórios o acúmu-
lo destes documentos, outrora impressos pelo TSE, mas que 
não eram retirados pelos eleitores. O aumento do número de 
emissões, transferências, alistamentos e segundas vias de títulos 
se deve não somente às atividades das Centrais de Atendimen-
to aos Eleitores (CAE), mas também ao importante trabalho 
realizado pela Associação das Primeiras Damas dos Municípios 
de Mato Grosso – APDM. Um importante trabalho de revisão 
eleitoral foi executado, uma vez que foram constatadas “[...] 
discrepâncias entre o número de eleitores e o de habitantes, 
que superaram a 65%, percentual considerado um indicativo 
de irregularidade ou fraude no alistamento ou transferência 
de eleitores [...]” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2003, p. 8-9).

Ainda em 2003, foram implementados outros projetos de 
aproximação do Tribunal Regional Eleitoral com a sociedade 
mais ampliada, a exemplo da Divulgação do Voto Eletrônico 
(Eleições Não Oficiais). Nele, o Tribunal se engajou com enti-
dades e movimentos populares:

[...] credenciando-se como instituição de vanguarda da de-
mocracia, uma vez que até 31 de dezembro de 2003 realizou 
mais de 3.000 eleições para a comunidade, na escolha de seus 
dirigentes, sejam eles Presidentes de bairros, diretores de enti-
dades classistas, líderes estudantis, integrantes de comissões de 
prevenção de acidentes, diretorias de conselhos regionais, tu-
telares, centros acadêmicos, diretores de escolas públicas mu-
nicipais e estaduais etc. Para cumprir essa missão, além de co-
locar o equipamento à disposição do eleitor nos mais variados 
logradouros públicos, preparando as urnas eletrônicas, tem-se 
como objetivo a participação ativa na realização de qualquer 
tipo de eleição comunitária ou não oficial, oferecendo, inclu-
sive, servidores para atuarem como mesários. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2003, p. 12). Essa atuação teve como saldo 
85 autorizações para empréstimos de urnas eletrônicas dentro 
do projeto O Bairro que eu quero, que contou com parceria 
da Rede Mato-grossense de Televisão – TV Centro América. 
(Relatório de Gestão, TRE-MT, 2003, p. 12)

Programa Eleitor do Futuro 
O Programa Eleitor do Futuro foi responsável pela mobili-

zação, preparação e treinamento de jovens, entre 10 e 15 anos, 
para exercer o direito de votar eletronicamente, mesmo que de 
maneira simulada. Esse programa incluiu um trabalho ante-
rior de treinamento e capacitação que antecedeu às eleições 
municipais de 2004. 

Projeto Eleitor do Futuro

Eleição extemporânea no município 
de Bom Jesus do Araguaia 

Pela Resolução TRE-MT n. 497, de 28 de janeiro de 2003, 
foi determinada a realização de novas eleições majoritárias no 
município de Bom Jesus do Araguaia, pertencente à 15ª Zona 
Eleitoral de São Félix do Araguaia. Essa eleição extemporânea 
se deveu ao fato do falecimento do Prefeito eleito e da vacância 
do cargo de Vice-Prefeito. O pleito foi realizado no dia 9 de 
março de 2003 e contou com total apoio da Secretaria de In-
formática/Coordenadoria de Eleições do TRE-MT, que cuidou 
desde a confecção de cédulas de votação, testou o sistema de 
votação, limpou e preparou as urnas de votação e de contin-
gência, cuidou da carga do software e lacre das urnas e do su-
porte técnico no dia da eleição. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2003, p. 7)

Lacre dos aparelhos eletrônicos para as eleições
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Sistema de Resultados de 
Eleições criado pelo TRE-
MT: exemplo para o Brasil

O presidente do TRE-MT, Licínio Carpinelli Stefani, na 
sessão de 11 de novembro de 2003, parabenizou a Secretaria 
de Informática do TRE-MT, através de seus servidores Nilson 
Fernando Gomes Bezerra, que desenvolveu o sistema, e Ronal-
do Moisés Nadaf, que o apresentou:

[...] Foi um sucesso o sistema elaborado por ele e todos os 
Tribunais já solicitaram e ele foi aplaudido por todos os Pre-
sidentes de Tribunais, pelo Ministro Fernando Neves, pelo 
Presidente do Superior Tribunal Federal; esta Presidência re-
cebeu os maiores elogios e, como eu disse, apresentamos um 
sistema que ajuda muito, temos também o nosso Eleitor do Fu-
turo, adotado pelos Tribunais e hoje nós podemos dizer que o 
Tribunal Regional Eleitoral, se não o primeiro, é um dos mais 
respeitados de todos os Tribunais Regionais Eleitorais desse 
País; está na vanguarda, mostrando ser um poder trabalhador, 
célere e, sobretudo, criativo.
Então, meus parabéns e esperamos que logo outro sistema es-
teja pronto para nós apresentarmos.
Estamos esperando, confiando na mentalidade criativa de vo-
cês, e isso vale para todos os segmentos do Tribunal que te-
nham ideias para serem apresentadas. Eu dei liberdade a todos 
os departamentos que, se tivessem alguma coisa criativa, apre-
sentassem. Então, eu dou os parabéns. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 11 nov. 2003)

Cuidado com a saúde: 
uma preocupação 
constante do TRE-MT

Na gestão 2003/2004, foi contratado Técnico em Higie-
ne Dental – THD e também iniciada a implantação de um 
Programa de Gestão e Qualidade de Vida no Trabalho que, 
segundo o Relatório de Gestão 2004 foi “[...] composto por 
ações que buscam instaurar nesta organização um contexto 
de produção de bens e serviços no qual as condições, a orga-
nização e as relações sociais de trabalho sejam fontes predo-
minantes de prazer e de bem-estar para seus protagonistas no 
exercício de suas tarefas, tendo como reflexo resultados insti-
tucionais, uma vez que a produtividade deve ser um requisito 
inseparável do bem-estar.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2004, p. 27)

Discurso de despedida 
do presidente Licínio 
Carpinelli Stefani

O presidente Licínio Carpinelli Stefani despediu-se dos 
membros do TRE-MT, aos 16 de abril de 2004 com as seguin-
tes palavras:

Quero agradecer a todos os serventuários do Tribunal Regio-
nal Eleitoral aqui presentes, que vieram prestigiar esta derra-
deira sessão comigo na qualidade de Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral.
Já se passaram dois anos dessa convivência que, parece, passou 
num instante tão fugaz.
Tenho sido feliz em todos os empreendimentos da minha vida. 
Se olhar para trás, não há um cargo no Judiciário representa-
tivo que eu não tenha ocupado nesse Estado de Mato Grosso 
e esta é a segunda vez que faço parte deste TRE. E assim o faço 
porque minha vida tem se baseado em dois preceitos bíblicos. 
Baseia-se no princípio da integridade e da justiça: Feliz o ho-
mem que procede conforme os conselhos do Senhor. Ele é como 
uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto 
na época própria, suas folhagens não murcharão jamais, tudo o 
que empreende prospera.
Este vem sendo o princípio que vem norteando a minha 
vida, seguindo os mandamentos, a palavra de Deus: Aquele 
que ouve estas minhas palavras, põe em prática, é semelhante a 
um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha; com a 
chuva vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram con-
tra aquela casa, ela, porém, não caiu, porque estava edificada 
na rocha. 
É com base nesses princípios que sigo a minha vida, que tenho 
obtido sucesso. Sucesso por quê? Além de trabalhar neste TRE, 
tenho a alegria de ter os senhores como meus companheiros 
e como meus amigos. Não somente os Membros desta Corte, 
Dr. Roberto, mas todos os serventuários do TRE que vivem, 
lutam, sem uma única exceção, todos trabalham em benefício 
deste TRE, colocam a sua vida, colocam seu trabalho, colocam 
seus esforços em favor desta Casa.
Os senhores estão de parabéns, porque tem um TRE unido, já 
que os serventuários todos comungam numa luta em benefí-
cio desta Casa.
Tenho uma satisfação muito grande em ser sucedido pelo 
Desembargador Flávio José Bertin, meu amigo de longa data, 
uma expressão jurídica deste Estado, um dos maiores conhe-
cedores de Direito Penal neste País.
S. Exa., não tenha dúvida nenhuma, é uma garantia de que as 
eleições nesse Estado se desenvolverão em perfeita harmonia, 
em perfeita eficácia, sobram-lhe conhecimentos e não lhe fal-
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ta autoridade. A sua presença neste eleitoral é uma garantia 
para todo o Estado de Mato Grosso. Eu me sinto feliz em ser 
sucedido por uma figura desse porte, estarei com ele de longe, 
orando pela sua saúde, pelo seu sucesso, por seu trabalho. Te-
nho a honra de ser seu amigo há mais de 30 anos e, portanto, 
me sinto muito feliz por essa sucessão e também pelo compa-
nheiro que virá – Dr. Paulo Lessa, homem de inegável saber, 
homem justo, eficiente e que também emprestará o brilho da 
sua inteligência neste TRE.
[...] Por derradeiro, eu peço, também como Presidente, des-
culpas pelas minhas falhas. Por favor, debitem mais à minha 
incapacidade do que a outra coisa, mas eu desejo de todo o 
meu coração que os senhores todos sejam abençoados pela 
bondade do Todo Poderoso.
Muito obrigado aos senhores. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 16 abr. 2004).

Pleno 2004-2005

Eleição: 19 de abril de 2004

Presidente
Flávio José Bertin tomou posse na sessão de 
19 de abril de 2004. Deixou o TRE-MT aos 27 
de março de 2005.

Vice-presidente 
e Corregedor

Paulo Inácio Dias Lessa tomou posse na ses-
são de 19 de abril de 2004 e permaneceu até 4 
de abril de 2005.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Paulo da Cunha

Juiz efetivo
Lélis Gonçalves Souza permaneceu até 13 de 
outubro de 2004 por término de biênio.

Juiz efetivo José Pires da Cunha

Juiz efetivo 
Juracy Persiani permaneceu até 17 de janeiro 
de 2005 por ter sido promovido a desembar-
gador.

Juiz efetivo Marcelo Souza de Barros

Juiz efetivo 
Alexandre Elias Filho tomou posse na sessão 
de 18 de janeiro de 2005.

Juiz efetivo 
Renato César Vianna Gomes tomou posse na 
sessão de 27 de janeiro de 2005.

Juiz efetivo Milton Alves Damaceno

Juiz substituto 
Donato Fortunato Ojeda teve seu biênio 
encerrado no dia 24 de junho de 2004.

Juiz substituto
César Augusto Bearsi assumiu aos 15 de 
outubro de 2004.

Juíza substituta Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juiz substituto 
Rui Ramos Ribeiro deixou o TRE-MT aos 12 
de janeiro de 2005 por ter sido promovido a 
desembargador do Tribunal de Justiça.

Juiz substituto Cláudio Stábile
continua...

Juíza substituta 
Clarice Claudino assumiu aos 13 de janeiro 
de 2005.

Juiz substituto 
Gilberto Vilarindo dos Santos assumiu aos 6 
de outubro de 2004.

Juiz substituto 
João Celestino Corrêa da Costa Neto teve seu 
biênio encerrado no dia 1 de outubro de 2004.

Procurador 
Regional Eleitoral 

Roberto Cavalcanti Batista

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto e 
efetivo

Mário Lúcio de Avelar foi convocado para 
substituir Roberto Cavalcanti Batista aos 8 de 
junho de 2004. Assumiu como titular aos 1 de 
julho de 2004.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Rodrigo Telles de Souza foi convocado aos 15 
de março de 2005.

Diretor Geral
Ércio de Arruda Lins assumiu aos 19 de abril 
de 2004 e permaneceu até 17 de abril de 2005.

Desembargador Flávio José Bertin

Paulista de origem, nasceu na cidade de Bragança Paulista, 
no dia 6 de dezembro de 1935, descendendo de Jurandyr Bertin 
e de Urbana Maria Vinci Bertin. Seus primeiros estudos foram re-
alizados em sua terra natal, entre 1943 e 1946, sendo que o antigo 
ginasial foi concluído no ano de 1951 e cursado na cidade parana-
ense de Londrina. O curso médio, antigo científico, foi realizado na 
capital paranaense e finalizado no ano de 1954. Bacharelou-se em 
Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, obtendo o título no 
dia 4 de outubro de 1959. 

Sua carreira na magistratura mato-grossense teve início em 
1970 e em 17 de setembro de 1981 foi promovido, por merecimen-
to, ao cargo de desembargador

Foi indicado, como juiz efetivo, para o Tribunal Regional Elei-
toral, em 28 de fevereiro de 1980. Eleito em 2003 para exercer o car-
go de vice-presidente e corregedor da mesma Justiça Especializada 
de Mato Grosso, tomou posse em 28 de março de 2003. Presidiu o 
TRE-MT de 2004 a 2005. 
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Discurso de posse do 
presidente Flávio José Bertin

[...] Se minhas primeiras palavras traduzem a manifesta-
ção de minha homenagem, meu respeito, minha admiração 
e profunda amizade a Sua Excelência, o Desembargador Li-
cínio C. Stefani, jurista emérito deste Estado, a quem tenho 
a honra de substituir nos quadros deste Tribunal. Minhas 
principais saudações, são também para os Juízes Eleitorais, 
todos aqueles da instância inferior e superior, que compõem 
a Justiça Eleitoral deste Estado, para os Promotores Eleitorais, 
para os Advogados e para os Serventuários que, com suas 
vidas e com suas dedicações dão sentido concreto a esta justiça 
especializada e sustentam um regime jurídico, garantia da 
dignidade humana e conteúdo da democracia.
Assumo a Presidência deste Sodalício cônscio da minha res-
ponsabilidade, e o faço com humildade e, acima de tudo, res-
peito, pois sei que esta Casa faz parte da história política deste 
Estado, um relicário de preciosas vidas dedicadas ao seu bom 
funcionamento. Por aqui passaram e presidiram esta Corte os 
maiores juristas desta terra, e que um dia também ocuparam o 
assento primeiro deste Areópago.
[...] De outro lado, chego também à Presidência deste egrégio 
sodalício, justamente quando a sociedade, em fase de intensa 
transição, secundada por reformulação de instituições e revi-
são de conceitos, tanto no plano jurídico como social e polí-
tico, exigem do homem juiz, do homem público o exercício 
de todas as virtudes que exaltam a criatura humana e cobra 
deles um melhor desempenho de atividade, que só será possí-
vel com o trabalho harmônico de todos aqueles que exerçam 
função, quer no plano jurídico, quer no plano político.
Hoje, no mundo em que vivemos, mais do que nunca negam-
-se verdades que pareciam definitivas e regras aparentemente 
imutáveis, sofrem contestação, tanto no corpo da sociologia, 
da religião, da política, como das ciências puras, da economia 
e da tecnologia. E o homem público, quer o homem juiz ou 

o homem político, há que se adaptar a essas novas fórmulas, 
abandonando conceitos que nada mais significam ante a reali-
dade da nova vida que vem aí, que já está aí.
[...] A Justiça Eleitoral, apêndice do Poder Judiciário, como 
ente político que é, tem uma missão constitucional, que lhe 
fora outorgada pela soberania, emanada do povo brasileiro, e 
por isso mesmo deve empenhar-se em manter acesa a chama 
cívica desta Nação e, em particular, relativamente a esta Corte, 
a do povo mato-grossense, pois aí também reside o seu mister. 
Por isso, no alvorecer deste novo milênio, tem a Justiça Elei-
toral mato-grossense que se estruturar cada vez mais, adqui-
rindo as condições ideais para a consolidação da democracia, 
maior legado de um povo civilizado.
E dentro dessa filosofia é que pretendo, seja este pronuncia-
mento, acima de tudo, minha carta de compromissos à so-
ciedade mato-grossense. E que, ao final do meu mandato, a 
história me julgue pelo esforço empreendido para cumpri-la, 
pois hoje, quero-me mais, olhando os erros, para os acertos 
do amanhã.
Com o auxílio de meus Pares, a Justiça Eleitoral do meu Esta-
do, sob a minha Presidência, terá como diretriz básica o traba-
lho, a dedicação e, acima de tudo, a transparência.
Transparência nas ações de responsabilidade deste Tribunal 
Regional Eleitoral. Transparência nas ações dos juízes eleito-
rais, aos quais faço questão de pessoalmente orientar. Transpa-
rência nos procedimentos gerais, especialmente nos aspectos 
mais difíceis de serem entendidos, como os eletrônicos.
Assim será a retórica e a prática da nossa administração, tanto 
nas questões de cunho meramente administrativas, quanto na 
condução dos assuntos eleitorais.
Se na justiça comum a maioria dos assuntos, invariavelmen-
te, interessam apenas aos demandantes, na eleitoral tudo tem 
de ser público e a tudo tem de se dar publicidade. É da boa 
comunicação que depende o sucesso da eleição e dentro des-
se contexto deve o juiz assumir sempre o compromisso de 
manter o eleitor, o candidato e o partido político, seus prin-
cipais e únicos clientes, bem informados. Portanto, as portas 
da Justiça Eleitoral estarão como sempre estiveram, abertas 
para a sociedade e, nesse sentido, apelo à colaboração sempre 
especial da imprensa mato-grossense, para que a informação 
chegue o mais rápido possível ao partido político, ao candida-
to, mas principalmente ao eleitor. Também as entidades, como 
a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso, a 
sociedade dos usuários da informática e telecomunicações e 
a imprensa, serão sempre convidados e convocados a atuarem 
junto à Justiça Eleitoral primeiramente como fiscais e depois 
como parceiros, eis que a cooperação de cada uma é de vital 
importância para o sucesso do processo.
[...] Em minha trajetória já vivi muitas eleições... atuei como 
promotor e sou juiz há mais de trinta e três anos. Portanto, 
nada me surpreende, nada me amedronta e nenhum obstáculo 
será demasiadamente grande para que eu não possa transpô-
-lo, pois carrego comigo sempre as armas da esperança, da fé 
e do trabalho. Sei perfeitamente o caminho que devo trilhar.
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Todavia, não sou e nem quero ser o dono da verdade. A minha 
experiência de vida não me deixou surdo, razão pela qual es-
tarei atento para ouvir qualquer ponderação, conselho, orien-
tação ou qualquer apelo. O canal com a sociedade, tenham a 
certeza, estará sempre aberto.
E se assim devo agir, é imperioso para o desempenho desse 
mister a convocação do eleitor, do partido político e do candi-
dato, que devem assumir o papel de protagonistas na encena-
ção do processo eleitoral.
Do Eleitor, além do comparecimento no dia da eleição para 
exercer o sagrado exercício do voto, expressão máxima da ci-
dadania, também espero o seu engajamento nas convocações 
para atuar como mesário ou como fiscal representante dos 
partidos políticos.
Do Partido Político espero a procura do conhecimento das 
etapas do processo eleitoral, busca sempre de conhecimentos, 
informações e participação dos treinamentos., cuja tarefa, a 
cargo deste Tribunal, já fora desenvolvida através do repasse 
que fizemos no mês p. passado de todos os detalhes sobre o 
sistema eletrônico denominado “Filiador”.
E do Candidato a Justiça espera uma ação decente, ética, ho-
nesta, comprometida com o debate de ideias e a apresentação 
de propostas que possam ser cumpridas, que sejam realmente 
cumpridas.
[...] Como Corregedor defendi a proposta e os meus Pares que 
compõem o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, enten-
deram, assimilaram e decidiram pela exigência de comprovante 
de residência para o alistamento e a transferência. Essa singela 
providência está evitando um tipo de fraude até então comum 
– o eleitor votando em cidade onde efetivamente não mora.
Com a ajuda da informática deste Tribunal conseguimos iden-
tificar esse tipo de fraude. E para que todos tenham uma ideia, 
nos últimos anos milhares de eleitores deixaram Cuiabá para 
votar, indevidamente, nas cidades circunvizinhas. Isso agora é 
passado. Além de impedir novos casos, estamos buscando os 
eleitores irregulares em todos os recantos do Estado através de 
procedimentos correcionais e de revisão eleitoral.
A outra providência inovadora diz respeito ao processo de 
carga e lacre das urnas que vinha sendo feita em apenas treze 
cidades polos, o que exigia o deslocamento de juízes, promo-
tores, partidos políticos e candidatos para esses locais. Nesta 
eleição este procedimento será levado para as 43 cidades sedes 
de zonas eleitorais. Essa ampliação dos locais de carga e lacre 
das urnas possibilitará maior fiscalização aos partidos políti-
cos. O custo será bem mais alto, é bem verdade, porém será 
bem mais transparente e bem mais democrático.
Lançaremos ainda nesse semestre a campanha da valorização 
do voto, buscando principalmente a juventude, que por vez pri-
meira enfrenta o exercício máximo da cidadania numa cons-
cientização de que o voto não tem preço, mas, sim, consequência. 
Campanha de fiscalização, mostrando ao eleitor que ele pode e 
deve ser sempre um fiscalizador em potencial e o número um 
das campanhas e dos candidatos, procurando, se necessário, 
o Ministério Público para apresentar denúncias de eventuais 

irregularidades, fazendo com que prevaleça a vontade livre do 
eleitor, pois é esse o anseio precípuo da sociedade.
Por derradeiro, devo dizer que este Tribunal Regional Eleitoral 
não ficará somente em Cuiabá, assistindo como mero especta-
dor o desenrolar das eleições. Participará ativamente auxilian-
do, em todos os aspectos, os juízes eleitorais, mormente aqueles 
cujas funções jurisdicionais estão locadas em longínquas zonas 
eleitorais, sendo esse compromisso também do nosso Vice-Pre-
sidente e Corregedor, Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa.
Afinal, tudo isso se faz necessário, pois eleição é uma respon-
sabilidade coletiva.
E este Tribunal não poupará esforços para que as eleições mu-
nicipais que se avizinham sejam sinônimo de tranquilidade e 
acima de tudo, um ato de civismo.
[...] Com esses propósitos, esses princípios e essas esperan-
ças, a Presidência e a Corregedoria deste sodalício, esta últi-
ma representada pelo Eminente Desembargador Paulo Inácio 
Dias Lessa, conhecido e reconhecido jurista, baluarte ímpar 
do Egrégio Tribunal de Justiça, que por obra e graça do Oni-
potente se encontra ao meu lado neste mister, agradecemos a 
presença do Excelentíssimo representante do senhor Governa-
dor do Estado, dos excelentíssimos senhores Desembargadores 
e representantes do Ministério Público, da classe política, de 
todas as autoridades, de nossos familiares, esposa, filhos e ne-
tos, incentivadores incansáveis da nossa áspera jornada, do Ex-
celentíssimo Desembargador José Artêmio Barreto, Presidente 
do TRE do Estado de Sergipe e, enfim, de todos os amigos que, 
ao prestigiarem esta solenidade, nos estão proporcionando 
muito mais do que poderíamos esperar. 
Que o Todo Poderoso continue iluminando os nossos cami-
nhos para que possamos um dia, não muito longínquo, viver 
o sonho de Bilac, o sonho de uma pátria forte e livre – pacífica, 
mas armada – modesta, mas digna – dadivosa para os estranhos, 
mas antes de tudo maternal para os filhos, liberal, misericordio-
sa, suave, lírica, mas escudada de energia e de prudência, de ins-
trução e de civismo, de disciplina e de coesão, para assegurar e 
defender a nossa honra, a nossa inteligência, o nosso trabalho, a 
nossa justiça e a nossa paz. (Notas taquigráficas da sessão ple-
nária do TRE-MT, 19 abr. 2004)

Independência administrativa 
e gerencial: ponto de 
honra para o TRE-MT 

A autonomia da Justiça Eleitoral, elemento garantidor de 
sua independência no julgamento das questões eleitorais, levou 
a gestão 2004/2005 a se preocupar com a estrutura funcional 
dos cartórios eleitorais do interior de Mato Grosso, uma vez 
que os mesmos desenvolviam seus trabalhos em imóveis ce-
didos a título precário, sendo que o próprio pessoal mantinha 
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vínculo empregatício com as prefeituras e outros organismos. 
Para isso, era essencial que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso 
se preocupasse em abrir concurso para cobrir as vagas, antes 
ocupadas por servidores de outros setores.

Através da edição da Lei n. 10.842, de 20 de fevereiro de 
2004, foi autorizada a criação do quadro permanente de pes-
soal dos cartórios eleitorais, criando uma vaga de Analista 
Judiciário e uma de Técnico Judiciário para cada Cartório 
Eleitoral. O provimento de cargos previa sua implantação 
progressiva: 40% (quarenta por cento) no ano de 2004, 30% 
(trinta por cento) no ano de 2005 e 30% (trinta por cento) no 
ano de 2006.

A Resolução do TSE n. 21.899, de 19 de agosto de 2004, 
estabeleceu normas para a realização de concurso público para 
o provimento dos cargos efetivos, criados pela referida lei no 
âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais.

O TRE-MT, por meio da Portaria n. 292, de 8 de outubro 
de 2004, declarou aberto o concurso público para provimento 
de cargos, constituindo uma comissão de concurso público. De 
seus trabalhos foi publicado, em 7 de dezembro de 2004, o Edi-
tal de Concurso Público n. 01/2004, com previsão de realização 
no exercício seguinte.

Esse concurso veio contemplar legislação específica e, se-
gundo avaliação do Relatório de Gestão 2004,

a estrutura funcional para a Justiça Eleitoral de primeiro grau, 
no entanto, somente foi criada com a Lei n. 10.842, de 20 de 
fevereiro de 2004. A criação de 5.748 cargos representou um 
enorme avanço na direção da profissionalização e da estru-
turação da rede de atendimento da Justiça Eleitoral, visto que 
o funcionamento dos cartórios eleitorais, fonte primeira de 
contato do cidadão com o aparelho judicial-eleitoral, ainda 
depende de servidores requisitados que, a qualquer momen-
to, podem retornar ao órgão de origem. (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004, p. 10, 23)

Treinamento dos servidores concursados aos Cartórios (2004)

Servidores do TRE-MT 
são capacitados

Programa Capacitar

Objetivando capacitar os servidores do TRE-MT, a gestão 
2004/2005 envidou esforços para beneficiar tanto os servidores 
da sede quanto dos cartórios, tendo sido oferecidos 42 cursos 
de treinamento, 42 eventos, além de outras atividades. Visando 
estreitar as relações entre os servidores nasceu o projeto Con-
viver, desencadeado no mês de dezembro de 2004, que incluiu 
atividades culturais e artísticas. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2004, p. 24-25)

A Ouvidoria do TRE-MT: território 
de expressão da população

Dentre as muitas realizações do TRE-MT na gestão 
2004/2005, destaca-se a implantação da Ouvidoria6, a primeira 
a ser instalada no âmbito da Justiça Eleitoral brasileira, segun-
do Relatório de Gestão:

Com esse novo serviço o eleitor passou a ter maiores facilida-
des em expressar sua satisfação, ou a falta dela, em relação aos 
serviços prestados pelo TRE-MT e pelos Cartórios Eleitorais. 
Um posto da Ouvidoria funcionou no Ganha Tempo, em Cuia-
bá. A ligação para quem quiser colaborar com a Ouvidoria, 
deixando sua crítica, é gratuita para todo o Estado e pode ser 
realizada de qualquer telefone (móvel, fixo ou público) para o 
número 0800-647-8191. O serviço também pode ser acessado 
pelo site do TRE-MT, www.tre-mt.jus.br. Outra maneira de 
contatar a Ouvidoria Eleitoral é através do preenchimento de 
formulário que deve ser depositado em urnas na sede do TRE-
-MT, nos cartórios eleitorais, no posto da Ouvidoria no Ganha 
Tempo ou nos Correios, com remessa gratuita. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2004, p. 28)

A proximidade cada vez maior do TRE-MT com a popula-
ção, fez com que o cidadão passasse a se comunicar com maior 
frequência com a instituição, seja buscando informações ou 
oferecendo denúncias.

6 Mais informações sobre a Ouvidoria, ver Parte III.
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Ganha Tempo (2005)

Levantamento dos atendimentos na 
Ouvidoria nas Eleições 2008

Setembro

Outubro

Total

Nº de ligações

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

            Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria, 2008

Unidade Móvel do TRE-MT: mais 
benefícios para a população

Unidade móvel utilizada nos mutirões

O TRE-MT adquiriu, em 2004, um micro-ônibus transfor-
mado em Unidade Móvel Eleitoral (UME) que “[...] contará 
com uma equipe especializada e devidamente equipada para 
prestar serviços à população, como por exemplo esclarecer o 
cidadão quanto ao exercício de sua cidadania, realizar alista-
mentos eleitorais, emitir títulos eleitorais, divulgar a finali-
dade da Ouvidoria Eleitoral, ministrar palestras, seminários, 
workshops em instituições públicas e privadas visando escla-
recer o processo eleitoral etc.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2004, p. 32)

A extensão territorial de 
Mato Grosso: um desafio 
para a Justiça Eleitoral

Mesmo com a divisão do Estado de Mato Grosso, em 1977 
e sua efetivação em 1979, o território mato-grossense ainda fi-
cou com grande extensão territorial. Com o desenvolvimento 
do processo de colonização iniciado a partir da década de 1970 
e estimulado pelos Governos Federal e Estadual e iniciativa 
privada, ocorreu uma aceleração a partir da década de 1980, 
momento em se verificou uma forte movimentação nacional 
rumo ao Centro-Oeste, de migrantes oriundos especialmente 
das regiões Sul e Sudeste do país. Determinados em se esta-
belecer definitivamente em solo mato-grossense, esse contin-
gente populacional investiu seu capital na produção agrícola 
e na pecuária. Com essa movimentação, muitos municípios 
foram criados, visto o volume populacional que adentrava no 
território, dando origem a novas cidades. Com isso, os órgãos 
da Justiça Comum, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral 
tiveram que estender seus serviços a esses remotos pontos. Pelo 
Relatório de 2004, a Justiça Eleitoral investiu na designação de 
45 juízes auxiliares para essas pioneiras regiões por ocasião das 
eleições.

A intenção foi garantir o bom andamento das eleições de 
2004, pois a presença do Juiz na cidade inibia a prática de cri-
mes eleitorais e, ao mesmo tempo, permitia que a Justiça re-
solvesse os problemas com mais rapidez. (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004, p. 38).

Pleno agiliza processos com 
o auxílio da informática

Objetivando oferecer maior celeridade aos julgamentos 
realizados durante as sessões plenárias do Tribunal Regional 
Eleitoral, foram adquiridos 11 (onze) computadores portáteis 
(notebook’s), para atender aos magistrados e servidores. Na ava-
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liação do Relatório de Gestão 2004, “[...] A estratégia é que os 
juízes possam trazer seus votos em meio magnético, para que 
seus pares e o público em geral possam acompanhar a leitura 
do mesmo. Além disso, a informatização agilizaria a correção 
e a confecção do Acórdão, bem como a publicação da decisão 
no sítio internet do TRE-MT e do TSE. A informatização não 
se efetivou no exercício 2004, pois a entrega dos equipamentos 
somente ocorreu no exercício 2005, além de ainda depender-
mos do desenvolvimento de sistema pelos técnicos deste Soda-
lício.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2004, p. 39)

População acompanha 
resultado em tempo real

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso firmou par-
ceria com a Sociedade de Usuários de Informática e Teleco-
municações de Mato Grosso (Sucesu/MT) “[...] objetivando 
a fiscalização/auditoria dos sistemas eleitorais por associados 
da Sucesu, para assegurar ao eleitor mato-grossense que os sis-
temas são confiáveis, sem qualquer possibilidade de fraude.” 
(Relatório de Gestão, TRE-MT, 2004, p. 47). Para isso,

[...] a Sucesu deslocou técnicos até Brasília/DF durante a re-
alização da verificação dos sistemas eleitorais, pelos Partidos 
Políticos, Ministério Público e Sociedade em geral, a Sucesu 
representou os cidadãos-eleitores de Mato Grosso, verificando 
o código-fonte dos sistemas e certificando sua confiabilidade. 
Nessa cooperação, a Sucesu disponibilizou, em sua página na 
Internet, o Divnet, programa da Justiça Eleitoral que permi-
tiu aos internautas acompanhar a divulgação dos resultados 
da Eleição, como mais um canal de acesso ao público, o que 
reforçou a filosofia da maior transparência e lisura possível no 
pleito eleitoral. 

Eleitor e TRE-MT: 
acompanhamento simultâneo 
das contas de campanha 

Uma das mais significativas conquistas democráticas do 
TRE-MT foi obtida na gestão 2004/2005, quando, para além 
das eleições eletrônicas e os resultados imediatos da apura-
ção, a Justiça Eleitoral Mato-Grossense abriu a possibilidade 
de, simultaneamente com o órgão e em tempo real, o eleitor 
acompanhar as doações de campanha e prestação de conta dos 
candidatos e, juntos, formarem juízos com relação ao procedi-
mento do financiamento das campanhas. Segundo avaliação 

do Relatório de Gestão 2004, “Isso foi importante para que 
cada eleitor formasse sua convicção antes do dia da votação, 
além de garantir maior transparência às campanhas eleitorais, 
que foram, sem dúvida nenhuma, mais éticas.” 

A movimentação do eleitorado 
no cadastro de eleitores

Outra iniciativa inovadora desta gestão (2004/2005) foi 
o desenvolvimento de um sistema eletrônico de acompanha-
mento da movimentação do eleitorado dentro do cadastro 
de eleitores. Esse mecanismo, criado pela então Secretaria 
de Informática a pedido da Corregedoria Regional Eleitoral, 
era capaz de apontar indícios de fraude nas transferências de 
eleitores entre municípios circunvizinhos, mostrando-se fer-
ramenta fundamental no processo de regularização do cadas-
tro de eleitores. Acessavam o sistema através de senhas apenas 
juízes e promotores eleitorais, possibilitando-lhes identificar 
os endereços dos eleitores, fornecidos no momento de sua 
transferência. Na avaliação, “[...] milhares de eleitores foram 
flagrados em procedimentos fraudulentos, pois indicavam 
endereços inexistentes. O sistema de acompanhamento foi 
demonstrado, a pedido, à Corregedoria Geral Eleitoral, no 
Tribunal Superior Eleitoral, em encontro do Colégio de pre-
sidentes de Tribunais Regionais Eleitorais e em evento pro-
movido pelo Supremo Tribunal Federal, destinado a inova-
ções promovidas pelo Poder Judiciário.” (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004, p. 42-43)

TRE-MT: ações pedagógicas
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-

so, desembargador Flávio José Bertin, ministrou, no dia 4 de 
setembro de 2004, palestra para os alunos de 5ª a 8ª série do 
ensino fundamental do Colégio Coração Jesus, em Cuiabá. O 
evento fez parte do projeto Eleição Simulada, ocasião em que 
foram eleitos, dentre os alunos daquele estabelecimento de en-
sino, os candidatos que disputariam as eleições municipais de 
2004, em Cuiabá. O evento foi encerrado no dia 1º de outubro, 
ocasião em que todos os passos do processo eleitoral foram 
realizados. O resultado final foi exitoso. (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004, p. 48)

O Educandário Espaço do Saber, em Cuiabá, desenvolveu o 
projeto Voto Cidadão, no dia 23 de setembro, quando o TRE-
-MT ministrou duas palestras com essa temática central. Na 
oportunidade, alunos de 1ª a 7ª séries tomaram conhecimento 
dos princípios básicos do voto consciente, assim como pude-
ram conhecer de perto a urna eletrônica. (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004, p. 48)
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Voto sem discriminação: 
TRE-MT treina carentes e idosos

Essa atividade fez parte do Programa Nacional de Atendi-
mento Integral à Família e ocorreu no dia 24 de setembro de 
2004, quando “[...] foi realizado um treinamento para cerca de 
200 pessoas, a maioria idosos, no prédio da Fecomércio, em 
Cuiabá. Esta palestra fez parte do Programa Nacional de Aten-
dimento Integral à Família, o PAIF, que é uma parceria entre 
Governo Federal e Prefeituras, para a conscientização de pes-
soas de baixa renda. Foram ressaltados temas como: a impor-
tância e poder do voto do idoso e o voto cidadão.” (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2004, p. 49). 

Balanço da preparação 
das Eleições 

O presidente Flávio José Bertin, na sessão de 6 de maio de 
2004, ofereceu um balanço da situação eleitoral do Estado: 

Antes de encerrar a sessão eu quero comunicar aos eminentes 
Pares que, encerrado ontem o alistamento eleitoral e as trans-
ferências, nós chegamos aos seguintes dados: temos a captação 
de eleitores feita de forma on line em 40 Zonas Eleitorais e, em 
96 ainda é a mão, manual. Então, nas Zonas Eleitorais onde é 
on line, foram captados 64.453 eleitores e 86.609 transferências 
neste período. Então, eu acredito que com o batimento que o 
TSE fará, desses que são feitos manualmente através do reque-
rimento à mão, o número exato nós só vamos ter daqui a 30 
dias, mas eu acredito que vai ter um aumento, mais ou menos, 
de 80 mil novos eleitores no Estado.
Esses 80 mil é evidente que nós perdemos com a depuração 
dos 50 mil e, consequentemente, mais 40 mil, nós fizemos o 
expurgo através das revisões. Acontece que desses daí, nós cal-
culamos que, desses 90 mil, mais de 45 mil já estão embutidos 
nesses 64 mil, e que são indivíduos que tiveram título cance-
lado e regularizaram, pagaram a multa e restabeleceram a sua 
inscrição. 
Embora eu acredite que não vá dar aumento de 5% no eleito-
rado neste ano, que é a previsão que o TSE fez para todo o País, 
mais ou menos um acréscimo de 5%, mas eu acredito que uns 
3% ou 4% vai dar. Então, daqui a um mês teremos esse dado.
O resto correu tudo bem, sem problema. E a ideia que o Dr. 
Roberto Cavalcanti fez de colocar, de mandar uma equipe para 
fazer com os jovens no São Gonçalo, foi muito feliz, porque 
abriu também a oportunidade de mandarmos para a Escola 
Técnica e foi feito um número enorme nessas duas escolas de 
eleitores na faixa etária de 16 a 18 anos. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 6 de maio de 2004).

Pleno 2005-2006

Eleição: 29 de março de 2005

Presidente
Paulo Inácio Dias Lessa tomou posse aos 5 
de abril de 2005. Deixou o TRE-MT aos 18 de 
abril de 2006.

Vice-presidente 
e Corregedor

Antonio Bitar Filho tomou posse aos 5 de 
abril de 2005 e permaneceu até 17 de abril de 
2006.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Paulo da Cunha

Juiz efetivo
José Pires da Cunha permaneceu até 5 de 
agosto de 2005.

Juiz efetivo Alexandre Elias Filho

Juiz efetivo 
Marcelo Souza de Barros deixou o TRE-MT 
na sessão de 2 de fevereiro de 2006 por encer-
ramento do segundo biênio.

Juiz efetivo 
Antônio Horácio da Silva Neto assumiu aos 7 
de fevereiro de 2006.

Juiz efetivo Renato César Vianna Gomes

Juiz efetivo 
João Celestino Corrêa da Costa Neto assumiu 
aos 10 de novembro de 2006.

Juiz efetivo 
Cláudio Stábile teve seu biênio encerrado na 
sessão de 2 de fevereiro de 2006.

Juiz efetivo
Milton Alves Damaceno deixou o TRE-MT 
aos 25 de agosto de 2005 por término de 
biênio.

Juiz substituto
César Augusto Bearsi deixou o TRE-MT aos 6 
de agosto de 2005.

Juiz substituto
César Antônio Ramos assumiu aos 9 de 
agosto de 2005 e permaneceu até 22 de maio 
de 2006.

Juíza substituta
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte deixou o 
TRE-MT aos 11 de abril de 2006.

Juíza substituta Clarice Claudino da Silva

Juíza substituta
Marilsen Andrade Adário assumiu aos 17 de 
abril de 2006.

Juiz substituto Gilberto Vilarindo dos Santos
Procurador 

Regional Eleitoral
Roberto Cavalcanti deixou o TRE-MT aos 6 
de junho de 2006.

Procurador 
Regional Eleitoral

Mário Lúcio de Avelar tomou posse aos 6 de 
junho de 2006.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Luís Eduardo Marrocos Araújo foi nomeado 
aos 6 de julho de 2006.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Gustavo Nogami foi convocado aos 21 de 
outubro de 2005.

Diretor Geral

Ercio de Arruda Lins permaneceu no cargo 
até 17 de abril de 2005, sendo substituído por 
Mauro Sérgio Rodrigues Diogo que assumiu 
o cargo aos 18 de abril de 2005 e permaneceu 
até 13 de maio 2009.
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Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa

Nascido em São Paulo aos 23 de agosto de 1949, o desembar-
gador Paulo Inácio Dias Lessa descendeu de Everaldo Lessa e de 
Anésia Dias Lessa.

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito Braz Cubas, de Mogi 
das Cruzes (SP).

Em julho de 1979, assumiu a função de juiz de Direito do Es-
tado de Mato Grosso, em 1º de julho de 1992 foi promovido, por 
merecimento, a desembargador do Tribunal de Justiça. 

Ingressou no Tribunal Regional Eleitoral em outubro de 1983, 
quando atuou inicialmente na categoria de juiz de Direito, até ou-
tubro de 1987.

Assumiu o cargo de vice-presidente da Corte Eleitoral na ges-
tão 2004/2005, e presidiu o TRE-MT no biênio 2005-2006.

Discurso de posse do presidente 
Paulo Inácio Dias Lessa

Ao ensejo desta sessão de posse, quero inicialmente manifestar 
minha gratidão aos Eminentes Membros do Egrégio Tribunal 
de Justiça de nosso Estado pelo voto de confiança em mim 
depositado quando da minha escolha para compor esta Corte 
Eleitoral para o próximo biênio.
Sensibilizado, dou a garantia de que tudo farei para que o 
compromisso ora prestado seja sempre honrado.
É certo também que a responsabilidade torna-se ainda maior na 
medida em que venho substituir, nesta Casa, o Desembargador 
Flávio José Bertin, figura ímpar de nossa Magistratura; 
conheço os traços marcantes de sua personalidade, homem 
íntegro e que sempre dignificou a nossa classe. Vossa Excelên-
cia é sabedor que por seu trabalho e por sua conduta deixará 
marcas indeléveis neste Sodalício.
[...] Neste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, fui membro 
efetivo por quatro anos na categoria de Juiz de Direito. Nesta 
função, além de compor Comissões Eleitorais, fui eleito Corre-
gedor Regional Eleitoral titular, cargo que exerci por dois anos.
Portanto, Senhor Presidente, não me é novidade a Jurisdição 
Eleitoral. Sinto-me retornando a um recinto que me é familiar 

e onde, naquela oportunidade, só conquistei amigos e amiza-
des que cultivo até hoje.
Senhor Presidente, destaco por outro lado, que esse Egrégio 
Tribunal foi um dos pioneiros no processo de informatização 
eleitoral, o que nos orgulha, pois esse processo consolidou se-
gurança, transparência e garantia na legitimidade dos pleitos 
eleitorais.
No entanto, Senhor Presidente, faz-se necessário e urgente que 
um novo sistema de controle do financiamento dos partidos e 
de gastos no processo eleitoral se formalize. 
[...] Encerro com um pensamento.
Um pensamento de um dos grandes democratas do nosso 
tempo – John Kennedy. Dizia ele, então, que é de um número 
incansável de atos de fé e coragem que forma a história da 
humanidade.
Muito Obrigado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 5 de abril de 2005).

Escola Judiciária Eleitoral: 
uma realidade 

A aula inaugural da Escola Judiciária Eleitoral, aos 30 de 
novembro de 2005, foi uma importante realização da gestão 
2005/2006. Sua principal missão é capacitar servidores e juí-
zes do TRE-MT. Homenageando o primeiro presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador 
Palmyro Pimenta, que administrou os momentos fundadores 
da Corte Eleitoral de Mato Grosso entre os anos de 1932-1934, 
a Escola Judiciária Eleitoral leva o seu nome7.

Concurso Público e Treinamento 
de Novos Servidores 

O concurso público realizado no ano de 2005 visou o pre-
enchimento de 60 (sessenta) vagas de Analista Judiciário e de 
60 (sessenta) de Técnico Judiciário. O resultado foi geral, a 
convocação escalonada de acordo com previsão orçamentária 
da Lei n. 10.842/2004. Todos os aprovados, tanto os que iriam 
atuar na capital, quanto os do interior, foram treinados na sede 
do TRE-MT.

A gestão 2005/2006 avaliou que “[...] a posse dos novos ser-
vidores representou fato histórico, pois, antes, todos os servi-
dores lotados nos cartórios eleitorais eram requisitados de ou-
tros órgãos da Administração Pública.” (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2005/2007, p. 28)

7 Sobre a Escola Judiciária, ver Parte III.
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Segundo avaliação das servidoras Ana Lúcia de Fátima Ta-
bosa e Lener Aparecida Galinari: 

No início de 2005, por meio da Reunião de Planejamento Es-
tratégico, foi promovida a 1ª etapa do Programa de Desenvol-
vimento Gerencial do TRE-MT. Essa ação contou com a par-
ticipação da alta gerência do Tribunal e resultou na concepção 
de um Plano de Ação com vista à elaboração dos contratos de 
gestão daquele ano. As demais etapas previstas nesse programa 
não tiveram continuidade, em face à mudança dos gestores do 
Tribunal.
No segundo semestre de 2005, pela primeira vez na história do 
TRE-MT, foi realizada a capacitação de servidores efetivos (42 
analistas e 41 técnicos judiciários) para lotação nos cartórios 
eleitorais. Essa ação contemplou atividades de ambientação, 
desenvolvimento interpessoal e treinamentos técnicos. 
Ainda nesse ano, foram implementados os treinamentos com 
o objetivo de preparar os servidores e colaboradores do Tribu-
nal para os trabalhos do Referendo 2005. (Contribuição escri-
ta oferecida em outubro de 2010).

TRE-MT se preocupa com seus 
servidores – o Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) ob-
jetivou analisar os indicadores positivos e negativos de saúde 
dos servidores do TRE-MT. Esse Programa executou não so-
mente diagnóstico, mas finalizou com recomendações visan-
do otimizar as condições de trabalho, de saúde e de QVT dos 
mesmos.

Entre 28 a 31 de março de 2005 teve início a primeira 
etapa da implantação do Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, sob a orientação 
da profª Drª Ana Magnólia Mendes, coordenadora do Grupo 
de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho da Universida-
de de Brasília/UnB, ocasião em que foi elaborado “[...] um 
relatório técnico baseado em pesquisa científica de natureza 
quantitativa, visou diagnosticar a situação atual do trabalho 
no Tribunal e seus impactos sobre a saúde e a qualidade de 
vida laboral dos servidores.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2005, p. 44)

O resultado do relatório técnico indicou que os principais 
problemas se ligavam à “[...] descontinuidade administrativa 
e o estilo gerencial conservador dos gestores, mantendo os 
servidores em constante estado de alerta e gerando apatia, em 
razão da frustração de suas expectativas profissionais e da não 
sequência dos projetos em andamento.” (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2005/2007, p. 44)

O passo seguinte foi o oferecimento de uma Oficina de Ca-
pacitação para os servidores que se envolveriam com o Progra-
ma, “[...] na qual foram elaboradas estratégias de intervenção 
articuladas aos indicadores diagnosticados. Uma dessas es-
tratégias foi a instalação do Comitê de Qualidade de Vida no 
Trabalho do TRE-MT, composto por 7 (sete) servidores elei-
tos durante a capacitação, formalizado através da Portaria n. 
205/2005.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2005/2007, p. 45)

Decisões corajosas do TRE-
MT: cassação de direitos 
políticos em 2004

Dentre os julgados do TRE-MT, os mais significativos e 
corajosos foram a anulação de eleições e a cassação de direitos 
políticos de alguns eleitos em 2004: “Foram realizadas 2 (duas) 
novas eleições (2005), sendo uma no município do Vale de São 
Domingos e outra no município de Araputanga. Na primei-
ra - Vale de São Domingos - a eleição foi anulada em virtude 
da comprovação de abuso de poder econômico da candidata 
eleita com mais de cinquenta por cento dos votos. No segundo 
caso - Araputanga - o prefeito eleito foi cassado por captação 
ilegal de sufrágio (art. 41-A da Lei n. 9.504/97).” (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2005/2007, p. 47)

Regularização dos 
títulos de eleitor

Durante o ano de 2005, foi efetivado o cancelamento dos tí-
tulos daqueles que deixaram de votar nas três últimas eleições, 
segundo gráfico:

Cancelamentos de Títulos de Eleitor

18 a 24 anos

9%
1%

16%

34%

22%

18% 25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

60 a 69 anos

A partir de 70 anos

Cancelamento de Títulos de Eleitor

Fonte: Relatório de Gestão, TRE-MT, 2005
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Nesse processo depurativo, o TRE-MT identificou também 
eleitores que se encontravam em situação irregular quanto à 
filiação política. Segundo dados coligidos no Relatório da Ges-
tão 2005/2007:

Em Mato Grosso, em 2005, existiam 245.345 eleitores filiados 
a partidos políticos.
Dos 235.041 eleitores com filiação partidária considerada re-
gular, o sistema apontou 58.181 eleitores filiados com algum 
problema, como nome faltando letra, erro na indicação da se-
ção eleitoral etc. Nesses casos, os partidos políticos também 
tiveram que apresentar dados para a correção, mas o problema 
não ensejou cancelamento. 
Em 2005, os partidos com maior número de filiados em Mato 
Grosso foram: PFL, com 52.250 filiados; PPS, com 38.823 fi-
liados; PMDB, com 36.218 filiados; PSDB, com 29.015 filiados; 
PT, com 15.673 filiados; PTB, com 15.373 filiados. Já os parti-
dos com menor número de filiados são o PCO, com 13 filia-
dos e o PSOL, com 33 filiados. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2005/2007, p. 48).

Aproximação maior 
com a sociedade

O Mutirão da Cidadania foi um movimento organizado 
pelo governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho Em-
prego e Cidadania (Setec), que reuniu diversos órgãos públicos 
visando oferecer a prestação de serviços públicos para melho-
rar a qualidade de vida dos cidadãos nos bairros e comuni-
dades carentes dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A 
participação do TRE-MT consistiu na emissão de novos títulos 
de eleitor e segundas vias, transferência de domicílio eleitoral 
e expedição de certidões negativas. Nessa oportunidade, foram 
expedidos 1.823 títulos de eleitor.

O TRE-MT, em parceria com a TV Centro América 
(TVCA), desenvolveu dois importantes projetos: O bairro que 
eu quero e Vereador Mirim que objetivaram divulgar a Justi-
ça Eleitoral nas comunidades mato-grossenses: “O projeto O 
bairro que eu quero consistiu na eleição, pelos moradores do 
bairro, das maiores necessidades da comunidade. Já o Verea-
dor Mirim consistiu na eleição de um vereador e um suplente 
entre os alunos das escolas do bairro. Estes terão o dever de 
reivindicar as melhorias eleitas no primeiro projeto junto à 
Câmara dos Vereadores.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, 
p. 61-62)

A formação de jovens foi mais um importante projeto social 
do TRE-MT junto à comunidade. O Tribunal disponibilizou 
para o Colégio São Gonçalo 92 urnas eletrônicas, ocasião em 
que os alunos elegeram os líderes de sala, os líderes religiosos 
e os desportivos (masculino e feminino). Participaram 3.200 

alunos eleitores, da 5ª série do ensino fundamental ao 3º ano 
do ensino Médio, totalizando 80 turmas, com cerca de 40 alu-
nos por sala. Cada aluno votou três vezes: para a escolha dos 
líderes de sala, líderes religiosos e líderes esportivos (masculino 
e feminino).

Das 92 urnas disponibilizadas ao colégio 87 foram utiliza-
das nas eleições de líderes e as outras cinco para a eleição de 
diretoria do grêmio estudantil.

O apoio do TRE-MT em eventos como este tem a finalida-
de de estimular o eleitor do futuro, permitindo que os jovens 
tenham contato com o processo de escolha dos representantes 
de modo muito semelhante às eleições oficiais, o que melhora 
o nível de conscientização do futuro eleitor, pois antes das elei-
ções o colégio ministra palestra sobre a importância do voto 
consciente. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 54-55)

Referendo 2005 – comércio de 
armas e munições no Brasil

A alteração no artigo 35 do Estatuto do Desarmamen-
to, instituído pela Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
e autorizado pelo Decreto Legislativo n. 78, de 7 de julho de 
2005, tornava proibida a comercialização de arma de fogo e 
munição em todo o território nacional, exceção para as enti-
dades previstas no artigo 6º do Estatuto. Tendo em vista que 
o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas no 
país e na sociedade brasileira, o povo deveria concordar ou não 
com o desarmamento. Assim, no dia 23 de outubro de 2005, os 
brasileiros foram consultados, através da urna eletrônica so-
bre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no 
país. A alteração na lei foi rejeitada pelo povo brasileiro, com 
o seguinte resultado: no Brasil 59.109.265 eleitores decidiram 
pelo NÃO, o SIM obteve a preferência de 33.333.045 eleitores. 
No Estado de Mato Grosso foram pelo NÃO 1.016.288 e SIM 
305.457. Foi o segundo referendo no Brasil e o primeiro no 
mundo sobre o tema. Fonte: Disponível em: <http://www.tse.
jus.br>. Acesso em: 30 abr. 2010.

Preparando o futuro eleitor: 
mecanismo de prevenção

No ano de 2006 foi desenvolvido projeto que objetivou 
“[...] preparar os menores de 16 anos para, quando estiverem 
aptos a votar, terem consciência política e saberem o verdadei-
ro significado do voto.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, 
p. 43-44). Esse trabalho foi desenvolvido pelo TRE-MT nos 
municípios, em estreita relação com as Secretarias estadual e 
municipal de educação, cujo trabalho serviu para esclarecer 
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os alunos sobre o desenvolvimento do processo eleitoral: “Pri-
meiramente houve discussão em sala de aula, nas disciplinas, 
acerca do processo eleitoral, acompanhada de eleições simu-
ladas, onde alunos exerceram o papel de candidatos, cabos 
eleitorais, fiscais, juiz eleitoral, promotor eleitoral, entre outros 
personagens. Os pontos altos do pleito foram os debates e a 
votação eletrônica.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 
44). O trabalho, em 2006, extrapolou, capacitando os alunos e 
estimulando-os a instituir grêmios estudantis, escolhendo seus 
representantes, assim como os líderes de classe, sempre utili-
zando urnas eletrônicas oficiais. 

Urna fácil, voto rápido: mais 
um passo rumo ao cidadão

Visando uma maior aproximação dos eleitores, o TRE-MT 
desenvolveu em 2006, junto a várias comunidades da Capital, 
um Treinamento de Eleitores por meio do projeto Urna fácil, 
voto rápido, que consistiu “[...] no treinamento de eleitores, 
especialmente nas comunidades rurais, onde a escolaridade é 
muito inferior à média das demais localidades.” (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2006, p. 85)

Partidos Políticos recebem 
instruções do TRE-MT

No dia 4 de abril de 2006, o TRE-MT promoveu uma reu-
nião com dirigentes e técnicos de informática dos partidos 
políticos, com objetivo de repassar instruções sobre o Sistema 
de Filiação Partidária, tendo em vista as alterações relativas à 
sistemática de entrega de lista de filiados. Pela legislação, em 
duas oportunidades, nos meses de abril e outubro, os partidos 
seriam obrigados a informar à Justiça Eleitoral, por meio do 
repasse virtual (disquete) da relação de seus filiados. (Relatório 
de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 45).

Mutirões nos cartórios: 
alistamento e entrega 
de títulos eleitorais

Objetivando intensificar as relações com a sociedade civil, 
o TRE-MT implementou, durante todo o ano de 2006, com 
ênfase nos meses de março e abril, mutirões para proceder ao 
alistamento eleitoral e emissão de títulos. Pelo Relatório de 

Gestão 2006 (p. 50-51), “O principal objetivo desses mutirões 
foi facilitar o acesso do eleitor aos serviços ofertados pela Jus-
tiça Eleitoral, especialmente em ano de Eleições Gerais, onde o 
eleitor em situação irregular precisa procurar os cartórios elei-
torais para regularizar sua inscrição eleitoral.” Esse esforço foi 
realizado não só na Capital, mas nas maiores cidades do Estado 
e também nas comunidades rurais e indígenas.” (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2006, p. 51)

Pleno 2006-2007

Eleição: 18 de abril de 2006 

Presidente
Antonio Bitar Filho tomou posse aos 18 de 
abril de 2006. Deixou o TRE-MT aos 4 de abril 
de 2007.

Vice-presidente 
e Corregedor 

José Silvério Gomes tomou posse na sessão de 
18 de abril de 2006 e permaneceu até 12 de 
abril de 2007.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Paulo da Cunha

Juiz efetivo
José Pires da Cunha deixou o TRE-MT por 
término de biênio aos 5 de agosto de 2007.

Juiz efetivo 
Alexandre Elias Filho foi reconduzido para 
mais um biênio, assumiu aos 18 de janeiro de 
2007.

Juiz efetivo Antônio Horácio da Silva Neto

Juiz efetivo 
Renato César Vianna Gomes permaneceu até 
26 de janeiro de 2007.

Juiz efetivo 
João Celestino Corrêa da Costa Neto assumiu 
aos 10 de novembro de 2006.

Juiz substituto
Donato Fortunato Ojeda deixou o TRE-MT 
por término do biênio aos 24 de junho de 
2006.

Juíza substituta
Adverci Rates Mendes de Abreu assumiu aos 
23 de maio de 2006.

Juíza substituta
Clarice Claudino da Silva permaneceu até 5 de 
julho de 2006.

Juiz substituto
Marcos Alves Tavares foi indicado aos 19 de 
outubro de 2006

Juiz substituto
Gilberto Vilarindo dos Santos deixou o TRE-
-MT por término do biênio aos 5 de outubro 
de 2006.

Juíza substituta Marilsen Andrade Adário

Juiz substituto 
Sebastião de Moraes Filho assumiu aos 27 de 
junho de 2006.

Juiz substituto 

Jones Gattass Dias assumiu aos 18 de julho de 
2006. Afastou-se do TRE-MT aos 5 de março 
de 2007, por ter sido indicado pelo Conselho 
de Magistratura para exercer a função de juiz 
auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de 
Mato Grosso. 

Juiz substituto 
Cláudio Stábile Ribeiro assumiu aos 28 de 
novembro de 2006.

continua...
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Procurador 
Regional Eleitoral

Mário Lúcio de Avelar

Procuradora 
Regional Eleitoral 

substituta

Léa Batista de Oliveira assumiu aos 3 de 
outubro de 2006.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituto

Luís Eduardo Marrocos de Araújo foi nomea-
do aos 5 de julho de 2006 e permaneceu até 29 
de setembro de 2006.

Procurador 
Regional Eleitoral 

substituta

Ana Paula Coutinho de Barcelos Moreira foi 
indicada aos 9 de agosto de 2006.

Diretor Geral Mauro Sérgio Rodrigues Diogo.

Desembargador Antonio Bitar Filho

Nasceu na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro, aos 17 
de julho de 1940, descendendo de Antonio Bitar, libanês de nasci-
mento, e de Alice Elias Bitar, descendente de libaneses. Seus primei-
ros estudos foram realizados junto ao Grupo Escolar José Gomide 
de Castro, em São Miguel Arcanjo (SP), sendo que o colegial inicia-
do no Colégio Estadual Júlio Prestes de Albuquerque, prosseguido 
no Colégio e Escola Normal Ciências e Letras e concluído no Gi-
násio Municipal Getúlio Vargas, todos em Sorocaba (SP). O ensino 
médio foi principiado junto à Organização Sorocabana de Ensino e 
concluído na Escola Acadêmica Padre Anchieta, na mesma cidade. 
O bacharelado em Direito foi cursado na instituição Toledo de En-
sino, em Presidente Prudente (SP). 

Ingressou na magistratura, por concurso público, no Estado do 
Paraná. Posteriormente exonerou-se para assumir o cargo de juiz 
de Direito em Mato Grosso.

Em 14 de dezembro de 1993 foi promovido, por antiguidade, ao 
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça.

Sua atuação na Corte Eleitoral iniciou-se na gestão 1993/1994 
como juiz substituto e após como efetivo. Retornou à Corte Eleito-
ral em 2005, sendo eleito vice-presidente aos 20 de março do refe-
rido ano. Assumiu a presidência no dia 18 de abril de 2006, biênio 
2006-2007. 

Discurso de posse do presidente 
Antonio Bitar Filho

Na sessão de 18 de abril de 2006, o presidente Antonio Bitar 
Filho pronunciou o seguinte discurso:

[...] Ao investir-me hoje nas elevadas e dignificantes funções 
inerentes à Administração, como membro do mais alto Pretó-
rio da Justiça Eleitoral deste meu Estado, inclino-me, eminen-
tes pares e diletos convidados, com profundo reconhecimento 
àqueles que me escolheram para compor esta Egrégia Corte, o 
que reflete uma determinação e um mandamento, anotando 
que não se modificou em mim o grande objetivo nobremente 
buscado no seio da Magistratura a que orgulhosamente per-
tenço, instituição a quem sempre dediquei os melhores anos 
de minha vida.
Igualmente, sinto-me desprendido de qualquer orgulho ou 
vaidade, já perseguindo o caminho por onde descambam 
as ilusões que enleiam enganadoras perspectivas; em minha 
mente, porém, se não desprende a ideia de que o acesso ao 
Poder é, sim, fascinante.
Todos o sentem.
Todavia, tranquilizo-me, bem advertido de que o seu uso é 
perigoso e absorvente, desafiando méritos e faculdades que 
nem sempre as possui o seu detentor.
[...] As graves responsabilidades pertinentes aos misteres de-
cisórios continuarão a ser o rumo almejado a fim de que os 
meus pronunciamentos, ungidos de imparcialidade e nobreza 
de sentimentos, jamais, nunca mesmo, se afastem do justo e 
equitativo no exercício da afanosa tarefa que me é entregue 
pelo poder judicante para a exata distribuição da Justiça Elei-
toral, como se fora aquela outra Justiça. E acrescente-se: não 
somente a Justiça pelos homens inscrita no texto das leis”. Ser-
ve-lhe esta de ponto de partida, certamente; mas é para permi-
tir-lhe elevar à Justiça gravada por Deus... nos... corações... dos... 
homens. E, depois que lhe sondou as profundezas, volta à Justiça 
dos códigos, para temperar-lhe e vivificar-lhe a rigidez por um 
grande sopro de compaixão humana.
[...] O modo de ser da pessoa humana exige, portanto, uma 
compreensão espiritual que, às vezes, transcende as medidas 
rígidas e inflexíveis daquela normatividade imposta pelo Po-
der Público.
Assim, não nos é dado pretender que o Direito, como produ-
to social que aparece estuante nas mais variadas fontes, possa, 
por si só, realizar tudo, fazer milagres ou operar todas as trans-
formações que a sociedade exige na sua constante evolução, o 
que só pode ser alcançado pelo conjunto das forças político-
-sociais e pela inarredável necessidade do aperfeiçoamento 
moral das consciências; de modo que o Direito não está ape-
nas na lei, mas deflui das normas editadas pelo Estado ou re-
veladas pela sociedade e que sua ciência é um cabedal objetivo 
e transpessoal de conhecimentos que sobrepaira ao perpassar 



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012254

dos Impérios e das guerras, brilhando com invulgar esplendor 
nos momentos de maior ofensa aos ideais do Justo, no dizer do 
sempre lembrado Prof. Miguel Reale.
Porém, nestes tempos extraordinários de técnica e ciência, 
época dos computadores eletrônicos e das naves espaciais, 
época em que a máquina procura penetrar nas profundezas 
do cérebro humano; época em que o nosso Congresso não 
vota as mudanças que necessitam ser feitas, obrigando o E. 
TSE a baixar resoluções e normas, especialmente aquelas re-
lativas à arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas 
eleitorais sobre a prestação de contas nas eleições, visando 
impedir expedientes condenáveis, como o conhecido uso de 
“Caixa 2”, agora possibilitando aos eleitores maior interação 
com a Justiça Eleitoral e o acompanhamento das contribuições 
financeiras recebidas e aplicadas pelos candidatos, não é nada 
correto olvidar que o homem é um ser eminentemente social 
e moral, fadado a viver harmoniosamente em sociedade e em 
cooperação com seus semelhantes; igualmente, não é correto 
relegar que a sociedade, decorrente da intensa e inelutável vida 
gregária do homem, não tem, entanto, poder de lhe anular ou 
absorver a personalidade, patrimônio sagrado, indisponível 
e incomunicável; também não se deve olvidar, que, por isso 
mesmo, a pessoa humana é um fim em si, e nunca um meio, 
dela defluindo todas as causas e razões geradoras do Direito, 
as quais são do homem e para o homem, seja para protegê-lo 
ou assisti-lo, seja para inibir as ações individuais nocivas ao 
interesse social; finalmente, não se pode esquecer que, conse-
quentemente, em toda e qualquer organização social sobreleva 
a figura do homem, eixo fundamental da vida.
Tudo há de ser construído pelo homem e para o homem.
O Estado é organismo criado para servir o homem, de modo 
que não se há de dizer que o homem é para o Estado, senão, 
sim, o Estado é para o homem, segundo os lapidares conceitos 
debuxados pelo sempre festejado Angel Ossório.
Exatamente por estes motivos fundamentais é que a Carta 
Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 
1948, no Palácio Chaillot, em Paris, enfática e solenemente 
enuncia que todos os homens nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem 
sempre e sempre agir com espírito de fraternidade em relação 
entre si.
Então, fiel a estas normas, eminentes pares, ilustres convida-
dos, digo vos que a Justiça Eleitoral, como as outras coirmãs, 
não deseja, sistematicamente, condenar ou cassar direitos dos 
cidadãos, especialmente os de cidadania alcançados pelo su-
frágio livre e consciente, mas, antes, verificar através das re-
gras garantidoras do processo a existência de eventual infração 
eleitoral, com todas circunstâncias de fato e de direito que a 
cercarem, a fim de fazer valer a sempre almejada justiça, como 
espera a sociedade, justiça que, na lição do sempre lembrado 
Professor Miguel Reale é, dentre todos os valores, o único que 
não tende a afirmar-se em razão do seu conteúdo particular: 
seu significado está em ser condição e modo para que haja 
coexistência de constelações valorativas; e seu valer, indubi-

tavelmente, é um valer para que os valores valham no âmbito 
da história.
[...] A legislação eleitoral está se aprimorando, como se pode 
ver, todos os presentes têm acompanhado na mídia tais e tais 
Resoluções ainda que combatidas por interferência legislativa; 
todavia, não se pode fechar os olhos para que a realização de 
campanhas eleitorais com lisura, transparência, sem mácula 
depende muito menos de imposições legais do que da postura 
ética não só dos candidatos, dos políticos por profissão e mui-
to mais da consciência dos eleitores.
Enquanto a sociedade brasileira não adquirir uma consciência 
política e estabelecer critérios éticos como condicionantes do 
voto, continuaremos, nós todos, a eleger representantes des-
providos de compromisso e espírito público, colocando seus 
interesses eleitorais e pessoais acima dos interesses da Nação.
Em verdade, qualquer que seja o Juiz enfrenta ele delicada ta-
refa na administração da Justiça, seja a Justiça Comum, seja 
esta Justiça Eleitoral especializada, tarefa que, não raro, se 
constitui num drama humano de imensa projeção, demarcada 
pelo temor da Justiça.
Com efeito, repito-vos que a árdua tarefa não me entibia e nem 
me amedronta; antes, me estimula e me rejuvenesce porque, a 
par do meu entusiasmo de sempre, induvidosamente sei que 
contarei desde logo com a benevolência, com a compreensão 
não só dos eminentes colegas que compõem este respeitado 
Tribunal, todos, indistintamente, a serviço do mesmo ideal 
que nos irmana e confraterniza, porque, nós, os juízes, temos a 
obrigação de sermos bons e sabedores a fim de que justifique-
mos, não só por palavras, mas muito mais por atos, o respei-
to que a sociedade nos devota, bem como com a colaboração 
e a comprovada competência dos senhores servidores desta 
Casa, já por várias vezes decantada, e que, por serem tantos, 
permito-me homenageá-los, sem qualquer exceção, do mais 
graduado ao mais humilde, entre eles os militares que nos dão 
a necessária segurança, fazendo-o nas pessoas dos sempre efi-
cientíssimos servidores:
[...] Em suma, que a alma do bom juiz permaneça incorporada 
na minha; que a minha voz se faça ouvir, humilde e generosa, 
no conjunto das várias vozes que conformam a palavra sóbria e 
justiceira dos que integram a voz prudente do Colegiado maior 
da Justiça Eleitoral deste sempre acolhedor e hospitaleiro Esta-
do de Mato Grosso e que constitua, para mim, sim, indesviável 
preocupação o encontro da Justiça com equilíbrio e ponde-
rada medida, com prudência e tranquila firmeza no decidir.
Vale recordar que para encontrar a Justiça, já o advertia o sua-
ve Calamandrei, é preciso ser-lhe fiel, por isso que, como todas 
as divindades, ela só se manifesta àqueles que nela creem.
Finalizando, não posso deixar de expender os meus melhores 
agradecimentos, em primeiro lugar, àqueles eminentes colegas 
Desembargadores do Tribunal de Justiça que me honraram 
com o seu voto, conduzindo-me a esta Casa; foi uma manifes-
tação que calou fundo nos meus sentimentos e que em mim 
permanecerá indelevelmente como estímulo a que jamais me 
afaste do bom, do equitativo, do prudente e, especialmente, do 
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cordial, atributo que não devemos procurar nas frias páginas 
das leis, dos regulamentos ou dos regimentos, porque eles nos 
chegam de muito mais alto, oriundo que são da zona pura em 
que se alteiam os fatos e os melhores sentimentos de amizade 
e respeito.
Em segundo lugar, desejo manifestar a Vossa Excelência, se-
nhor Presidente, que nos deixa entristecido pela sua saída, 
o preito do meu reconhecimento pelo muito que tem e teve 
realizado em favor do revigoramento e dinamização da Jus-
tiça Eleitoral neste Estado. Reitero o meu agradecimento pelo 
apoio que sempre me foi dado pelos servidores do meu Gabi-
nete, os quais, compreendendo o meu modo de atuar, sempre 
emprestaram o seu labor com honestidade e, acima de tudo, 
com respeito ao Bem Público, proporcionando o acesso da ci-
dadania ao Judiciário, antes, muitas vezes, distante [...] (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 18 abr. 2006).

Pleno 2006-2007

Eleições 2006 e a Lei n. 11.300, 
de 10 de maio de 2006: 
um desafio ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso

Aos 10 de maio de 2006 foi sancionada, pela presidência da 
República, uma nova Lei Eleitoral, a de n. 11.300, que alterou 
as modalidades de propaganda eleitoral, assim como exigiu e 
traçou regras claras e inovadoras nos gastos de campanha, com 
o devido rigor na prestação de contas dos candidatos.

Os gastos do TRE-MT para se ajustar às novas regras fo-
ram alterados, visto que a instituição assumiu financeira e to-
talmente os gastos com as eleições, rompendo com a histórica 
dependência com prefeituras e Estado. Na avaliação do então 

Secretário de Administração e Orçamento, Nilson Fernando 
Gomes Bezerra:

Os gastos de uma eleição estão divididos em três grupos: in-
vestimento (material permanente), pessoal (pagamento de 
horas extras, jetons, já que em período eleitoral as reuniões 
do Pleno passam de 8 até 15 mensais) e gastos com custeio, 
que é o terceiro grande grupo (todas as despesas que não são 
investimentos, como material de consumo e serviços). [...] Os 
gastos com investimentos têm caído drasticamente, porque se 
eu compro um computador para uma eleição eu posso usá-lo 
no próximo pleito. A questão com o pessoal também temos 
gastado menos, mas, em contrapartida, os gastos com custeio 
têm crescido quase exponencialmente. A intenção com isso é 
que o TRE assuma verdadeiramente as despesas com eleições, 
porque, antes, muitas despesas eram custeadas pelas prefeitu-
ras e pelo Estado. (Circuito Mato Grosso, 28/07/2006)

Quanto ao crescimento do número de eleitores mato-gros-
senses, Nilson Fernando Gomes Bezerra ponderou:

O número de eleitores de Mato Grosso cresce acima da média 
nacional, mas isso não é o fator mais significante nesse acrésci-
mo de gastos, mas sim o número de seções eleitorais. Nós não 
temos grande densidade eleitoral, ou seja, não é muita gente 
numa seção só, mas o número de seções criado nos últimos 
anos foi muito maior, proporcionalmente falando, do que o 
aumento do número de eleitores. O voto é obrigatório, mas 
o poder público tem que dar as condições para que o eleitor 
vote. Não adianta obrigar o cidadão a votar, se você não der 
os meios para que isso ocorra. A gente vive num estado de-
mocrático de direito e existe uma intenção política do Estado 
brasileiro em fortalecer a democracia e a democracia se forta-
lece com participação popular. Se o Estado não levar a urna até 
onde o povo está, não teremos democracia no Brasil [...] Deve-
-se gastar o que for preciso gastar, mas vai levar a urna onde 
for preciso levar, zonas rurais, aldeias indígenas etc. (Circuito 
Mato Grosso, 28/07/2006)

Com relação à porcentagem por sexo nas eleições mato-
grossenses de 2006, o chefe da Seção de Estatística, Salomão de 
Souza Fortaleza, esclareceu:

Em Mato Grosso ainda predomina um eleitorado masculi-
no. Teremos este ano 1.940.270 eleitores. A divisão geral é de 
51,4% de eleitores homens e 48,4% de mulheres. [...] Dos 141 
municípios, só quatro têm maioria feminina, mas são os qua-
tro maiores também. São eles, Cuiabá, Várzea Grande, Rondo-
nópolis e Barra do Garças. (Circuito Mato Grosso, 28/07/2006)

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012256

No que toca ao aumento percentual de eleitores, o mesmo 
evidenciou:

[...] Os grandes centros cresceram em torno de 6% a 7%. Já 
os estados do Norte e Nordeste cresceram um pouquinho 
mais. Mato Grosso hoje, em nível de crescimento do número 
de eleitores, em relação às eleições gerais de 2002, está entre 
terceiro e quarto lugares. Em relação ao eleitorado nacional, 
somos o 17º em número de eleitores. (Circuito Mato Grosso, 
28/07/2006)

Lisura, transparência e segurança: 
objetivos perseguidos pelo 
TRE-MT no pleito de 2006

Na avaliação do presidente Antonio Bitar Filho, as modi-
ficações da legislação eleitoral recaíram diretamente em be-
nefício dos candidatos e eleitores: “[...], a minirreforma veio 
para colaborar e minorar os gastos dos candidatos. É verdade 
que alguns ainda não se adequaram, mas naturalmente terão 
apoio jurídico dos departamentos [...]” (Circuito Mato Grosso, 
28/07/2006)

Quanto à campanha estimulando o voto branco e nulo, as-
sim como a abstenção, o presidente desembargador Antonio 
Bitar assim avaliou:

Essa campanha só traz prejuízo à Nação, ela é alimentada pelos 
inconformados, os acomodados e os que não têm senso que 
civilidade. Porque fazer uma campanha de anulação do voto é 
exatamente alimentar o interesse daqueles que estão lá e não 
querem que a situação permaneça. Portanto, eu oriento todos 
os brasileiros que não anulem o seu voto, que não votem em 
branco e que compareçam às urnas para dar uma resposta a 
esse perdulário negativo que estamos vendo diariamente. O 
eleitor tem a obrigação e o dever de comparecer e dar o seu 
voto e tem que votar naquele que representa melhor os seus 
anseios. Anular o voto, votar em branco, ou não comparecer é 
a mesma coisa que passar um cheque em branco para um pro-
curador fazer dele o que bem entender, ou seja, permanecer 
essas mesmas situações tão conhecidas e horrivelmente cha-
madas de sanguessugas, valerioduto, mensalão... e não é isso 
que o povo quer. (Circuito Mato Grosso, 28/07/2006. Acervo 
da servidora Denize Aparecida de Souza Mello).

Multa coíbe abusos: infratores 
contidos pela legislação 
devidamente aplicada

Em 2006, a juíza Marilsen Andrade Adário afirmou que, 
mesmo aplicada repentinamente, a mudança da legislação ti-
nha suas vantagens, especialmente no que toca à diminuição 
dos abusos:

Nós não esperávamos que essa Lei 11.300 fosse aplicada para 
esse processo. Nos causa surpresa sim, a todos, inclusive aos 
candidatos, aos partidos, aos advogados e aos juízes dos Tri-
bunais, mas estamos trabalhando em cima da interpretação 
da legislação e fazendo cursos para poder dar um respaldo 
melhor nos julgamentos, nas orientações para que não haja 
dúvida na aplicação dessa Lei. [...] Essa microrreforma veio 
restringir sim o uso de dinheiro nas campanhas e propagan-
das eleitorais para se evitar o uso do caixa 2. (Circuito Mato 
Grosso, 28/07/2006)

Quanto às alterações impostas pela nova legislação no que 
tange à propaganda eleitoral, a juíza Marilsen Adário ponderou:

Eu acho que isso está melhor, porque era uma poluição terrí-
vel, que muitas vezes chegava a atrapalhar a visualização dos 
motoristas e de pedestres no trânsito, o que foi muito salutar 
nessas alterações. Os partidos também estão muito receosos, 
você pode ver que quase ninguém ainda colocou a campanha 
na rua. [...] Já temos em andamento nove procedimentos com 
propaganda irregular, sendo que três deles já tiveram primeira 
conclusão de julgamento com aplicação de multa. Obviamen-
te, estão em fase de recurso, mas por aí se percebe que os parti-
dos estão com receio e com cautela de não praticar propagan-
da irregular. (Circuito Mato Grosso, 28/07/2006)

Evento de âmbito nacional: 
XXXIII Encontro do Colégio 
de Presidentes dos TREs

Entre os dias 13 e 15 de julho de 2006, foi realizado o 
XXXIII Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais, promovido pelo TRE-MT, contando com a 
participação de 24 Estados brasileiros. A temática do Colégio 
foi Eleições limpas: responsabilidade de todos, e teve a partici-
pação de inúmeros exponenciais do Direito Eleitoral Brasi-
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leiro, como o ex-ministro do TSE Fernando Neves, o Diretor-
-Executivo da Transparência Brasil, jornalista Cláudio Weber 
Abramo, da então presidente da Associação dos Magistrados 
do Brasil, Andréa Pachá, do presidente da OAB-MT, Francisco 
Faiad, do advogado Rafael Medeiros Chaves Matos e do Magis-
trado Marlon Jacinto Reis.

Ao final do evento, foi aprovada a Carta de Cuiabá, onde 
foram reunidos os principais temas debatidos no Encontro, 
que contou com a participação de 147 pessoas. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2006, p. 42).

Encontro do Colégio de Presidentes dos TREs

Saúde em primeiro lugar: 
Programa de Assistência 
Farmacêutica

Em dezembro de 2006 foi implantado o Programa de As-
sistência Farmacêutica, instituído pela Portaria 008/2004, que 
objetivou oferecer aos servidores do TRE-MT “[...] assistência 
farmacêutica ao reembolso parcial de medicamentos de uso 
continuado prescritos para o tratamento de Hipertensão Ar-
terial Sistêmica, Diabetes Mellitos, Dislipidemias, Depressão, 
Doença Pulmonar Obstrutiva e Esquizofrenia.” (Relatório de 
Gestão 2006, TRE-MT, p. 38).

Uma fraude silenciosa e 
recorrente: a compra de voto

Na sessão de 27 de setembro, essa questão da compra de 
voto foi fartamente discutida. Inicialmente, o procurador re-
gional eleitoral, Mário Lúcio de Avelar, comunicou: 

[...] que foi procurado por uma comissão da OAB, juntamente 
com um grupo de pessoas preocupadas com a prática de com-
pra de votos, e perguntou aos Presidente e Corregedor desta 
Corte como tem sido tratada a relação com o Comando da 
Polícia Militar e Polícia Federal no que se refere à repressão e 
à compra de votos. O Presidente anunciou que naquela data 
haveria uma reunião para tratar do assunto em questão e que 
de modo genérico os policiais estariam cientes de como agir 
nessas situações. Lembrou ainda que a Justiça Eleitoral ainda 
contará com Cadeiões em Cuiabá e Várzea Grande e no inte-
rior, nos próprios Fóruns da Justiça Eleitoral; salientou ainda 
a contribuição dos Promotores Eleitorais, Juízes Eleitorais e 
Juízes da Propaganda Eleitoral no combate à compra de vo-
tos e dos próprios eleitores. Dada a palavra ao Corregedor, o 
mesmo esclareceu que a Justiça Eleitoral não tem um corpo 
próprio para desempenhar o combate à compra de votos, para 
isso depende do apoio das Polícias Federal, Militar e Civil. 
O Dr. Gilberto Vilarindo dos Santos alertou que, além dos 
Cadeiões, é necessária a ação de agentes para deter os infra-
tores. O Presidente anunciou que a partir de quinta-feira, até 
o domingo desta semana metade do efetivo da Polícia Militar, 
perto de 3.500 homens, estarão desempenhando o policia-
mento ostensivo nas eleições, e ainda, cerca de 900 homens 
serão deslocados para o interior do Estado para reforço no po-
liciamento nas eleições, juntamente com a Polícia Federal. O 
Dr. Gilberto Vilarindo dos Santos lembrou sobre a necessidade 
da administração desta Corte oficializar uma convocação às 
autoridades competentes para que seja disponibilizado efetivo 
aos juízes responsáveis pelo Cadeião. Os Drs. Mário Lúcio de 
Avelar e Gilberto Vilarindo dos Santos sugeriram ao Presiden-
te que seja oficiado a fim de convocar o Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado, o Comandante Geral da Polícia Militar, 
o Superintendente da Polícia Federal, bem como o Superin-
tendente da Guarda Metropolitana de Várzea Grande a fim de 
participarem da reunião que ocorrerá na próxima sexta-feira, 
às 10h00, a qual tratará do plano de ação ao combate à compra 
de voto. O Dr. Gilberto Vilarindo dos Santos afirmou ainda 
que ficaria incumbido dos Juízes e Promotores. 
Em seguida, o Dr. Alexandre Elias Filho falou de sua preocupa-
ção com a situação da compra de votos no interior do Estado, 
sugerindo ao Presidente que recomende aos Juízes Eleitorais 
que providenciem um credenciamento de seus auxiliares de 
confiança, no maior número possível, para receberem as de-
núncias e encaminhá-las aos respectivos Juízes Eleitorais.” (No-
tas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 27 set. 2006)
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Ampliação do projeto 
Disque Eleições

O Disque-Eleições foi intensificado em 2006, quando 14 ra-
mais ficaram à disposição para atendimento ao eleitor, através 
do telefone 148, podendo também o cidadão dirimir as ques-
tões via internet www.tre-mt.jus.br. Nessa ocasião, foram rece-
bidas 4.753 ligações e inúmeros e-mails. (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2006, p. 89).

Outro serviço oferecido à população foi o Disque-Denún-
cia, por meio do qual os cidadãos puderam denunciar possíveis 
irregularidades praticadas no pleito. Foi, para isso, disponibi-
lizado, gratuitamente, o número 0800-647-1490, além do site 
do TRE-MT.

Cidadania para todos: eleição 
em cadeias e presídios

Presos provisórios de Barra do Garças em 
processo de recadastramento eleitoral

O TRE-MT desenvolveu também um trabalho de inclusão 
de presos no processo eleitoral, objetivando estender o direito 
de cidadania aos presos provisórios, ou seja, aqueles sem con-
denação transitada em julgado, objetivando estender-lhes o 
direito de cidadania. Esse trabalho foi desenvolvido pela Cor-
regedoria Regional Eleitoral que “[...] oficiou à Secretaria de 
Justiça e Segurança Pública no sentido de que os juízes eleito-
rais fossem informados sobre a existência de presos nessas ci-
tadas condições.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 101). 

Em alguns municípios, como em Juína, os presos provisó-
rios puderam exercer o direito do voto graças à iniciativa do 
juiz da 35ª Zona Eleitoral “[...] que foi em busca dos eleitores e 
identificou 68 pessoas aptas ao voto, sendo 45 presos provisó-
rios e 23 servidores, incluindo policiais militares do estabele-
cimento prisional interessados em exercitar o direito ao voto.” 
(Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 101).

Semana de Integração entre 
Servidores do TRE-MT 

Aproveitando o recesso da Instituição, foi realizado um in-
teressante evento, a Semana de Integração entre Servidores, no 
qual foram revelados diversos talentos até então silenciados. 
Na ocasião, servidores e familiares puderam expor seus dotes 
artísticos através de exposição “[...] de artesanatos nas mais di-
versas formas. Foram expostas peças decoradas com fuxicos, 
outras com mosaico, esculturas feitas com sucata, biscuit e de-
coupagem em vidro. Os quadros também estavam presentes na 
exposição. A feira ainda contou com a apresentação musical de 
um servidor. O objetivo das atividades durante a semana cul-
tural foi de incentivar e incrementar o relacionamento, aproxi-
mando os servidores. Além da feira de talentos, a semana tam-
bém contou com aulas de dança de salão, happy hour e festival 
gastronômico.” (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 39).

Nova edição da Revista de 
Julgados do TRE-MT

Em abril de 2006, foi lançado mais um número da Revista 
de Julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.8

Preparando as Eleições de 2006: 
treinamento dos eleitores

Treinar eleitores para votar e bem escolher seus candidatos 
para o pleito de 2006, assim como treinar equipe voluntária de 
apoio, foram compromissos do TRE-MT.

Preparação das urnas eletrônicas

8 Sobre a Revista de Julgados, ver Parte III.
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Segundo avaliação do Relatório de Gestão, “[...] A Justiça 
Eleitoral tem um papel e uma responsabilidade social impor-
tante a desenvolver na comunidade em que atua, voltado para 
a educação política. Essa ação educativa se caracterizaria tanto 
na abordagem e capacitação para o aspecto prático do ato de 
votar, quanto conceitual, resultante da conscientização da im-
portância desse ato e seus reflexos na sociedade. (Relatório de 
Gestão, TRE-MT, 2006, p. 85).

Preparação das urnas eletrônicas

Prestação de contas pelos 
candidatos e partidos: 
mudando postura

Na avaliação da servidora Marli Osorski, chefe da Seção de 
Análise e Auditoria de Contas:

A única coisa que mudou é que de 6 de agosto a 6 de setem-
bro os candidatos e partidos terão que mandar informações 
previstas para que sejam disponibilizadas na Internet. Quando 
chegarem as informações da prestação de contas no final da 
campanha, como sempre foi feito, nós usaremos esses dados 
como subsídios. Esses dados, no final da campanha, ao prestar 
contas, serão entregues em disquete ao TRE. A prestação de 
contas é informatizada. Temos um programa que os partidos 
baixam e vão lançando os seus dados. No final, eles vão ge-
rar um disquete com esses dados e trazer à Justiça Eleitoral. O 
candidato precisa ter esse sistema instalado desde o início da 
campanha, porque ali ele vai lançando todas as doações e des-
pesas ocorridas durante a campanha. (Circuito Mato Grosso, 
28/07/2006)

 

TRE-MT analisa contas dos eleitos 2006

Cartilha Vote Consciente: 
guia para as Eleições 2006

Tomando como personagem central o Zé Urninha, o Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por intermédio de 
uma comissão composta pelos servidores Américo Santos Cor-
rêa, Ana Lúcia de Fátima Tabosa, Edivaldo Rocha dos Santos, 
Gilcélia de Oliveira Lemos Ramos e Rejane Werlang, elaborou 
a Cartilha Vote Consciente, que teve por finalidade “[...] infor-
mar os cidadãos a partir dos 16 anos de idade sobre os seus di-
reitos e deveres para neles despertar o interesse pelos assuntos 
ligados ao livre exercício da cidadania”. (Contribuição escrita, 
oferecida pela servidora Ana Lúcia de Fátima Tabosa, em ou-
tubro de 2010).

Cartilha Vote Consciente, Eleições 2006
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Eleição direta: 2006

Presidente

1º turno: 1 de outubro de 2006
Candidato Sigla partidária Votos

Geraldo José Rodrigues Alckmin 
Filho PSDB 790.320

Luiz Inácio Lula da Silva PT 557.244
Heloísa Helena Lima de Moraes 
Carvalho PSOL 59.201

Cristovam Ricardo Cavalcanti 
Buarque PDT 31.457

Ana Maria Teixeira Rangel PRP 1.846
José Maria Eymael PSDC 895
Luciano Caldas Bivar PSL 673
Rui Costa Pimenta PCO 0

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Presidente eleito

2º turno: 29 de outubro de 2006
Candidato Sigla partidária Votos

Luiz Inácio Lula da Silva PT 711.177
Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Blairo Borges Maggi PPS 922.765

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Senador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Jayme Veríssimo de Campos PFL 781.182

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Carlos Augusto Abicalil PT 128.851
Homero Alves Pereira PPS 100.114
Wellington Antonio Fagundes PL 78.215
Thelma Pimentel Figueiredo de 
Oliveira PSDB 76.770

Carlos Gomes Bezerra PMDB 75.365
Pedro Henry Neto PP 73.312
Eliene José de Lima PP 65.855
Valtenir Luiz Pereira PSB 52.401

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
José Geraldo Riva PP 82.799
Walter Machado Rabello Junior PMDB 70.646
José Carlos Junqueira de Araújo PMDB 42.277
Percival Santos Muniz PPS 41.719
Otaviano Olavo Pivetta PDT 35.901
Sebastião Machado Rezende PPS 35.521
Sérgio Ricardo de Almeida PPS 32.615
Mauro Luiz Savi PPS 31.600
Dilceu Antonio Dal’Bosco PFL 30.159
Wallace Santos Guimarães PFL 28.979
José Domingos Fraga Filho PFL 28.869
Francisca Emília Santana Nunes PSDB 27.648
Adalto de Freitas Filho PMDB 26.133
Ságuas Moraes Sousa PT 25.983
Humberto Melo Bosaipo PFL 25.287
Juarez Alves da Costa PMDB 24.631
Gonçalo Domingos de Campos 
Neto PP 23.248

Guilherme Antonio Maluf PSDB 23.189
Airton Rondina Luiz PP 20.784
João Antonio Cuiabano 
Malheiros PPS 20.704

Gilmar Donizete Fabris PFL 20.057
Ademir Antonio Brunetto PT 19.460
Maksuês Leite PP 15.138
Francisco Bello Galindo Filho PTB 11.329

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010.

Agradecimentos do presidente 
Antonio Bitar Filho após 
as Eleições de 2006

Na sessão de 29 de outubro de 2006, o Presidente Antonio 
Bitar Filho agradeceu o trabalho realizado por todos, desta-
cando a Secretaria de Informática, a Seção de Transportes e 
a Diretoria Geral. Em seguida detalhou os números referen-
tes às eleições de 2006: 141 municípios, 60 Zonas Eleitorais, 
1.940.270 eleitores, bem como um total de 30.000 pessoas en-
volvidas neste segundo turno; 1.510 locais de votação, 7.500 
urnas eletrônicas, com substituição de algumas; utilização de 
2 urnas de lona no Município de Cáceres, distribuição de 53 
pontos de transmissão via satélite; ressaltou, ainda, que houve 
apenas 1 ocorrência em Cuiabá e um total de 365 ligações de 
eleitores atendidas através do Disque Eleições. Afirmou em se-
guida que pretende, junto com a Diretoria, enviar aos juízes do 
interior um formulário para que eles nos devolvam dando su-
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gestões e relatando as necessidades, para que possamos saber 
onde falhamos e onde exageramos e, assim, fornecer subsídios 
para o futuro Presidente, que haverá de conduzir com maes-
tria o pleito eleitoral, sempre bem assessorado pelos eminentes 
membros desta Corte. [...] Em seguida, o Presidente convidou 
a todos para comparecerem ao Centro de Eventos do Pantanal 
para acompanharem as apurações. (Notas taquigráficas da ses-
são plenária do TRE-MT, 29 out. 2006)

Críticas à posição do 
TRE-MT nas prestações de 
contas dos candidatos e 
partidos – eleições 2006

A legislação eleitoral, em 2006, preconizou a necessidade 
dos Tribunais Regionais Eleitorais julgarem as contas dos can-
didatos, o que foi motivo de discussões no interior do Pleno. 
Na sessão de 1º de dezembro de 2006, o Dr. Antônio Horácio 
da Silva Neto assim se pronunciou com relação às críticas da 
Internet quanto às posições do TRE-MT com relação às pres-
tações de contas:

Presidente, gostaria de usar da palavra. Tenho visto ultima-
mente nos noticiários da imprensa, principalmente na In-
ternet, algumas manifestações com relação aos processos de 
prestação de contas, inclusive com comentários desairosos no 
sentido de que não adianta a Cocin emitir os pareceres, porque 
o TRE sempre suavizará a responsabilidade dos candidatos. 
Assim sendo, quero deixar registrado, nesta oportunidade, pe-
rante o egrégio Plenário, que não abdiquei do direito de julgar 
as contas conforme meu convencimento, da mesma forma que 
haverão de fazer os eminentes pares. Parecer é parecer. E assim 
como num juízo cível ou num juízo penal, o parecer ainda não 
vincula nenhum julgador. Quero reafirmar novamente neste 
Plenário a independência com que o julgador deve se portar 
diante da análise de qualquer processo, independentemente de 
quem quer que esteja nos polos das ações. Não estamos mais 
no tempo de Montesquieu e o juiz não é mais a “boca da lei”. 
Ele não só faz a aplicação friamente da lei, ele interpreta fatos 
e diz o direito de acordo com a Justiça. E interpretando fatos, 
anoto que, no caso das prestações de contas, todas as irregulari-
dades constatadas devem ter juridicidade para serem acolhidas 
no momento do julgamento. Faço esse registro para marcar a 
minha posição enquanto julgador nesta Corte, não abdicando 
da independência no ato de entrega da prestação jurisdicional, 
pedindo que conste em ata tal manifestação. (Notas taquigrá-
ficas da sessão plenária do TRE-MT, 1 dez. 2006)

Na mesma sessão, o Dr. Renato César Vianna Gomes res-
saltou sua preocupação com o cumprimento dos prazos para 
o julgamento das contas dos candidatos. Em seguida, o de-
sembargador presidente em exercício, José Silvério Gomes, ex-
ternou preocupação idêntica. Lembrou ainda que o dia 11 de 
dezembro (segunda-feira) é o último dia de prazo para julga-
mento, sendo que na Cocin ainda tem 34 processos aguardan-
do o cumprimento da primeira diligência, depois tem mais 72 
horas e mais 48 horas para o Ministério Público. Finalizou di-
zendo que dessa forma não haveria tempo suficiente para cum-
prir todos esses prazos, sob pena de estourar o prazo final de 
julgamento e propôs que, quando o processo sair da Cocin com 
o parecer manifestando pela aprovação com ressalvas ou desa-
provação, a Secretaria Judiciária estaria autorizada a intimar a 
parte para, dentro de 72 horas, regularizar a situação. (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 1 dez. 2006)

Na sessão de 11 de dezembro de 2006, o presidente anun-
ciou que existiam 22 processos na Procuradoria Regional 
Eleitoral; 3 encontravam-se na COCIN; 1 em diligência; 24 
julgados e 20 estão conclusos e distribuídos aos Relatores, to-
talizando 70 processos. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 11 dez. 2006)

Instalação e construção de sedes 
próprias dos cartórios eleitorais

Na gestão do desembargador Antonio Bitar Filho foram 
envidados esforços na instalação e construção dos cartórios 
eleitorais nos locais que demandavam muitos gastos por conta 
de aluguéis. O ideal, no entender desse administrador, era a 
construção de sedes próprias. Na sessão de 6 de março de 2007, 
o mesmo presidente anunciou que no dia 5 do mesmo mês 
esteve 

[...] pela manhã em Jaciara, a tarde em Rondonópolis e no dia 
6, pela manhã, em Campo Verde, em busca de terrenos para 
construção de Cartórios Eleitorais. Salientou que a Justiça 
Eleitoral já tem de dez a doze terrenos doados por prefeitos 
e que na semana que vem estará viajando para algumas co-
marcas cujas comunidades estão oferecendo terrenos para a 
instalação de cartórios. Informou que em Jaciara foi consegui-
do um terreno medindo 450 m2; em Rondonópolis, em uma 
área central, um terreno de 2.000 m2 e, em Campo Verde, um 
terreno de 450 m2, próximo ao Fórum. Ressaltou ainda que o 
terreno de Campo Verde foi doado pelo Sr. Otávio Ejert e Sra. 
Maria Ejert, pioneiros da colonização em Campo Verde. Por 
esse motivo, vai propor, na próxima sessão plenária, homena-
gear os doadores com diploma de benemérito. (Notas taqui-
gráficas da sessão plenária do TRE-MT, 6 mar. 2007)
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Assim, na sessão de 8 de março de 2007, o presidente An-
tonio Bitar Filho anunciou que no dia seguinte seguiria para 
Barra do Bugres para transacionar um imóvel para a constru-
ção do Cartório Eleitoral. Com a mesma finalidade, estará em 
Cáceres no dia 12. Nesta mesma sessão destacou que: “[...] face 
à exiguidade de tempo, não será possível disponibilizar terre-
nos em todas as localidades que necessitam construir cartórios 
eleitorais, mas tem certeza que futuramente a nova direção não 
deixará de procurar essa possibilidade de se livrar de gastos 
com aluguéis ou uso gratuito em Fóruns, onde a qualquer mo-
mento tem que se retirar do imóvel. (Notas taquigráficas das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, 14 de março de 2007).

Para o plenário presente na sessão de 14 de março de 2007, 
o presidente Antonio Bitar Filho noticiou sobre sua viagem a 
Barra do Bugres e a Cáceres onde foram adquiridos terrenos 
para construção de cartórios eleitorais com verba disponibi-
lizada pela bancada parlamentar de Mato Grosso. Informou 
ainda que em outros municípios visitados existe interesse em 
se votar, em caráter de emergência, autorização para doação 
de terreno. Frisou também que as administrações municipais 
têm sido sensíveis à causa do Tribunal, porém sem obrigação, 
pois essa seria da União. Salientou que, com a construção de 
Cartórios, alguns municípios deixariam de pagar aluguel e, em 
outro caso, o Tribunal poderia aplicar a verba destinada ao pa-
gamento de aluguéis, na compra de material de expediente. Em 
seguida, citou o exemplo de Cáceres, onde o aluguel está em R$ 
2.500,00 por mês; ao longo de um ano, a economia seria de R$ 
30.000,00. (Notas taquigráficas das atas das sessões plenárias 
do TRE-MT, 14 de março de 2007).

Em 20 de março do mesmo ano, o mesmo presidente co-
mentou ter recebido da OAB de Jaciara e da Loja Maçônica 
Acácia Vale do São Lourenço, cartas agradecendo a visita e “[...] 
manifestando apoio irrestrito à iniciativa de construção do 
Cartório Eleitoral no terreno doado pela Prefeitura, em razão 
dos benefícios que serão gerados aos jurisdicionados. Afirmam 
também que estão dispostos a trabalhar em parceria com a so-
ciedade civil organizada de Jaciara na referida construção. 

Com relação às viagens pelo interior, informou que todos 
receberão um resumido relatório. Em seguida, informou que 
os nomes das comarcas que já fizeram doação de terreno à 
Justiça Eleitoral: Cáceres, Tangará da Serra, Barra do Bugres, 
Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Campo Verde, Ja-
ciara e Rondonópolis. Em seguida, o presidente anunciou a 
recepção de visita do Prefeito de Campo Verde e do engenhei-
ro responsável pela obra; foi apresentada a planta da obra, que 
está orçada, inicialmente, em R$ 236.000,00, valor que Má-
rio Lúcio de Avelar questionou se a obrigação não seria da 
União, ao que o presidente ponderou que a “[...] obrigação, 
realmente, é da União, mas os terrenos estão sendo doados 
para o patrimônio Público da União, com autorização do Po-
der Legislativo Municipal. O procurador federal questionou 
como seria feita a justificativa junto ao Tribunal de Contas. O 
presidente afirmou que a construção tem como ser justificada, 

pois será feita uma parceria com a sociedade civil; será forma-
da uma comissão de construção, presidida por um cidadão, 
quase sempre um Juiz. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 15 mar. 2007)

Pleno 2007-2008

Eleição: 13 de abril de 2007

Presidente
José Silvério Gomes tomou posse aos 13 de 
abril de 2007 e permaneceu até 17 de abril 
de 2008. 

Vice-presidente 
e Corregedor 

Leônidas Duarte Monteiro ocupou o cargo 
no período de 13 de abril de 2007 até 16 de 
abril de 2008.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto

Paulo da Cunha deixou o TRE-MT aos 2 de 
setembro de 2007.

Juiz efetivo
José Pires da Cunha deixou o TRE-MT por 
término de biênio aos 5 de agosto de 2007.

Juíza efetiva
Adverci Rates Mendes de Abreu tomou 
posse aos 7 de agosto de 2007.

Juiz efetivo Alexandre Elias Filho

Juiz efetivo
Antônio Horácio da Silva Neto deixou o 
TRE-MT aos 6 de fevereiro de 2008.

Juiz efetivo João Celestino Corrêa da Costa Neto

Juiz efetivo
Renato César Vianna Gomes foi reconduzi-
do por mais um biênio, tomando posse no 
dia 14 de agosto de 2007. 

Juiz substituto
Rodrigo Navarro de Oliveira assumiu aos 7 
de agosto de 2007.

Juiz substituto
Pedro Francisco da Silva assumiu aos 3 de 
abril de 2008.

Juiz substituto

José Zuquim Nogueira assumiu aos 5 de 
julho de 2007 e deixou o TRE-MT por tér-
mino de biênio na sessão de 11 de fevereiro 
de 2008.

Juiz substituto 
Díocles Figueiredo assumiu aos 28 de setem-
bro de 2007.

Juiz substituto
Yale Sabo Mendes assumiu aos 24 de março 
de 2008.

Juíza substituta
Maria Abadia Pereira de Souza Aguiar 
assumiu aos 8 de agosto de 2007.

Juíza substituta
Marilsen Andrade Adário deixou o TRE-MT 
aos 16 de abril de 2008.

Juiz substituto Cláudio Stábile Ribeiro

Juíza substituta
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 
assumiu aos 7 de março de 2008.

Procurador 
Regional Eleitoral

Mário Lúcio de Avelar deixou o TRE-MT 
aos 5 de julho de 2008.

Diretor Geral Mauro Sérgio Rodrigues Diogo
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Desembargador José Silvério Gomes

Natural de Uberaba, Minas Gerais, descende de Telpino Gomes 
e de Iveta de Azevedo Gomes.

O ensino médio foi cursado em sua cidade natal, sendo que o 
superior junto à FIEO, na cidade de São Paulo.

Ingressou na magistratura mato-grossense em 1981 e atuou 
nas Comarcas de Barra do Bugres, Alto Garças, Tangará da Serra, 
seguidas de Rondonópolis e Cuiabá, localidades onde também foi 
designado juiz eleitoral.

Foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça aos 8 
de agosto de 2003.

No Tribunal Regional Eleitoral atuou como juiz-membro du-
rante o biênio 1989-1990 e também ocupou o cargo de vice-presi-
dente e corregedor eleitoral nos períodos 1991/1992 e 2006/2007. 
Presidente do TRE-MT no biênio 2007-2008.

Discurso de posse do presidente 
José Silvério Gomes

No dia 13 de abril de 2007, o presidente eleito, desembarga-
dor José Silvério Gomes pronunciou o seguinte discurso:

Inicialmente, agradeço as honrosas palavras que me foram di-
rigidas pelo eminente Doutor Alexandre Elias Filho, apesar de 
reconhecer que não sou merecedor dos bondosos adjetivos a 
mim atribuídos.
Compartilho com Vossas Excelências, nesta oportunidade, 
meu orgulho de integrar a Justiça Eleitoral Brasileira nesta sua 
notável evolução para a consolidação deste Estado Democrá-
tico de Direito.
Justiça esta que vem ao longo do tempo se aperfeiçoando no 
seu mister de assegurar a lisura do processo eleitoral, garanti-
da e exteriorizada com a demonstração da soberana vontade 
popular nas urnas.
Previstas nos preceitos emanados da Constituição Federal Bra-
sileira, no Código Eleitoral e em legislações complementares 
esparsas, estão a competência e a organização da Justiça Eleito-

ral, a quem incumbe garantir a soberania da vontade popular 
e a lisura dos pleitos, por meio do controle do processo eleito-
ral, através da administração e fiscalização do cadastramento 
eleitoral e da garantia da aquisição e do exercício dos direitos 
políticos, de votar e ser votado.
O avanço das instituições democráticas caminha, lado a lado, 
com o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle das elei-
ções, não se podendo negar que para a segurança do desenro-
lar e do resultado dos pleitos eleitorais, essencial é a preserva-
ção de sua lisura e transparência em todas as suas etapas.
O Processo Eleitoral Brasileiro, que tem servido de exemplo 
para o mundo, comporta atribuições inerentes às três esferas 
de poder, a começar pelo Legislativo, ao disciplinar os norma-
tivos que norteiam os pleitos eleitorais, passando pelo Execu-
tivo, ao elaborar e executar toda a logística necessária para a 
realização das eleições, e finalmente do Judiciário, ao dirimir 
os conflitos resultantes da complexidade operada nas acirra-
das, e quase sempre salutares, disputas eleitorais.
Assim, a Justiça Eleitoral é o instrumento que assegura e con-
fere efetivamente a prevalência da vontade soberana do povo, 
na escolha dos seus dirigentes, seja evitando os abusos, as prá-
ticas deletérias ou a ocorrência de fraudes, seja na preservação 
de direitos e garantias fundamentadas em lei.
Mas, não obstante a notória evolução histórica vivenciada nos 
últimos anos por essa Justiça Especializada, é incontestável 
que a verdadeira consolidação da democracia de um país com 
imensos desníveis sociais, como o Brasil, ainda passa pela ne-
cessidade de muitas mudanças, que vem se aperfeiçoando ao 
longo do tempo na escala natural de nosso amadurecimento 
social e político.
A democracia brasileira que, em última instância, traduz os 
anseios de uma sociedade cada vez mais crítica e exigente, 
acena pela necessidade premente de uma reforma política que 
incorpore as demandas de um povo consciente de seu papel e, 
sobretudo, de seu poder de transformação.
Na atualidade, vivenciamos um incandescente cenário de 
agrupamentos setoriais na defesa de seus interesses, ora situ-
acionistas, ora oposicionistas, evidenciando à sociedade a ne-
cessidade de se posicionar, tomar a decisão para, de fato, sedi-
mentar com maturidade política as mudanças indispensáveis 
para o aprimoramento da nossa democracia.
O poder de decisão social, a que tanto nos orgulhamos, vem 
se traduzindo gradualmente no questionamento direto da so-
ciedade, seja por meio de referendos ou de plebiscitos, colo-
cando-nos como agentes transformadores da nossa realidade, 
o que, de um lado, nos orgulha e, de outro, nos vincula plena-
mente responsáveis por tais decisões.
Assim, em um país gigantesco territorialmente e socialmente 
desigual, premente mesmo é a conscientização desse poder de 
transformação dos rumos da nossa sociedade.
Dessa tão propalada reforma política emerge a questionada 
democracia representativa, trazendo à tona questões como o 
voto distrital, fidelidade partidária, financiamento público de 
campanha, cláusula de barreira, votação em listas fechadas e 
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tantos outros, suscitando embates ideológicos, que não raras 
vezes, infelizmente, se perdem com a constatação do casuísmo 
político.
Ainda assim, a Justiça Eleitoral mantém-se firme no propósito 
de contribuir efetivamente para o fortalecimento da democra-
cia de nosso país.
Em outubro próximo passado, na qualidade de Vice-Presiden-
te desta Corte, tive a honra de presidir a Junta Apuradora das 
Eleições Gerais deste Estado, protagonizando, graças à união 
de esforços de todos os Membros e Servidores desta Casa, uma 
das eleições mais tranquilas e eficientes de nossa história, com 
a mais célere totalização e divulgação de resultado em pleitos 
no Estado de Mato Grosso.
Para esse fim, contamos com mais de 33 mil pessoas envol-
vidas na preparação, na eleição, na apuração e na totalização 
dos resultados nas 60 Zonas Eleitorais, locais para onde foram 
distribuídas mais de 7.000 urnas eletrônicas.
Posso assim afirmar que o processo eleitoral de 2006 em nos-
so Estado foi coroado de pleno êxito, não apenas pela incan-
sável e incondicional dedicação aos trabalhos dos servido-
res e Membros desta Corte, mas sobretudo pela abnegada e 
apaixonada condução do Excelentíssimo Senhor Desembar-
gador Antonio Bitar Filho, a quem tenho, a partir de então, a 
honrosa e desafiante missão de suceder na Presidência desta 
Casa, e a quem, nesta oportunidade, rendo minhas sinceras 
homenagens.
Neste momento em que deixo as funções de Corregedor desta 
Corte Eleitoral, para assumir a Presidência, sinto uma mistu-
ra de sentimentos, ora do dever cumprido, ora do que ainda 
poderia ser feito, mas apenas levando comigo a certeza de ter 
feito o meu melhor, tentando sempre manter como alicerce a 
MISSÃO da Corregedora de “Velar pela regularidade dos ser-
viços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios 
e normas”, como VISÃO DE FUTURO “Ser reconhecida como 
órgão responsável pela promoção da excelência na prestação 
de serviços eleitorais”, pautada nos VALORES da “honestida-
de, lealdade, compromisso, solidariedade, humildade, respeito 
e responsabilidade”.
Mas, por outro lado, é com imensa alegria e tranquilidade que 
deixo o Cargo de Corregedor e de Ouvidor Eleitoral, pela ab-
soluta certeza de ter o melhor sucessor possível – meu amigo – 
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, pessoa da mais re-
conhecida competência jurídica, reputação ilibada, lhaneza no 
trato e dedicado chefe de família, que Deus ilumine seus passos.
Egrégia Corte, assumo o cargo de Presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral, com muita serenidade e humildade, prome-
tendo cumprir com fidelidade e dedicação a nobre missão 
a mim confiada, contando com o apoio dos Membros deste 
Pleno, da douta Procuradoria Regional Eleitoral e com a ines-
timável colaboração de todos os Servidores desta Casa.

À minha família dedico meu eterno agradecimento, pelo 
amor e a compreensão a mim dispensados, proporcionando a 
serenidade e a paz que conduzem a minha vida.
Rogando a sabedoria e a proteção Divina, elevo o pensamen-
to, clamando ao Senhor, “Sejam agradáveis as palavras da mi-
nha boca e a meditação do meu coração perante a tua face” 
(Salmo 19). 
Agradeço a presença de todos.
Muito obrigado. (Relatório de Atividades, TRE-MT, 2007/2008, 
p. 9-11).

Os Fóruns Eleitorais: 
reorganizando a Justiça 
Eleitoral Mato-Grossense

Fórum Eleitoral de Barra do Garças

Por meio das Resoluções TRE-MT n. 576 e 577, de 31 de 
maio de 2007, foram instituídos os Fóruns Eleitorais criados 
nos municípios onde havia mais de uma Zona Eleitoral e ins-
talados em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Barra do 
Garças. Em Cuiabá ele é composto pelas 1ª, 37ª, 39ª, 51ª, 54ª 
e 55ª Zonas Eleitorais; em Várzea Grande, pelas 20ª, 49ª e 58ª 
Zonas Eleitorais; em Rondonópolis, o Fórum é composto pela 
10ª, 45ª e 46ª Zonas Eleitorais e, em Barra do Garças, pelas 
9ª e 47ª Zonas Eleitorais. (Relatório de Atividades, TRE-MT, 
2007/2008, p. 28).
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Terminal de autoatendimento: 
consultas espontâneas 
dos eleitores

Objetivando disponibilizar o autoatendimento, a Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso instalou na sua sede, em dezembro 
de 2007, um terminal onde o cidadão terá “[...] acesso on-
-line a uma grande diversidade de serviços, tais como: acom-
panhamento do andamento de processos, consulta à situação 
do eleitor, emissão de guias de pagamento de multas, emissão 
de certidões, consulta a resultado de eleições e estatísticas do 
eleitorado, dados dos cartórios eleitorais, contas públicas do 
órgão, entre outros serviços.” (Relatório de Atividades, TRE-
-MT, 2007/2008, p. 30).

Despesas com os cartórios 
eleitorais: da dependência 
à independência

A partir de 2004, a Justiça Eleitoral passou a arcar, gradati-
vamente, com as despesas de manutenção dos cartórios eleito-
rais, pois até então estavam instalados nos Fóruns ou em imó-
veis cedidos pelas prefeituras locais.

Esse processo de assunção dos gastos evoluiu no decor-
rer dos anos, como bem elucida o Relatório de Atividades 
2007/2008 (p. 32), 

Além de representar um grande ônus financeiro para os de-
mais entes da Federação tal situação produz um enorme custo 
político para este órgão, que justamente conduz o processo de 
eleição dos agentes políticos que lideram os Executivos estadu-
ais e municipais. [...] No exercício de 2007 pode ser destacada 
a contratação de postos de limpeza e a aquisição de sistemas de 
alarme para a grande maioria dos cartórios, além da prioriza-
ção da locação de imóveis para abrigar os cartórios nos casos 
onde o custeio era realizado por Prefeituras [...]

Projeto de conscientização 
de jovens desenvolvido 
em Poxoréu-MT

Foi desenvolvido no Município de Poxoréu um projeto que 
objetivou conscientizar política e socialmente jovens que cur-
savam o ensino médio nas escolas municipais. Segundo o seu 
idealizador, o juiz eleitoral da 5ª Zona, foram proferidas pa-
lestras em todas as escolas versando sobre a relevância do tra-
balho desenvolvido pela Justiça Eleitoral e o necessário apoio 
da sociedade para seu sucesso, especialmente por ocasião dos 
pleitos eleitorais. Com esse trabalho, os alunos dessas escolas 
seriam potencialmente os grandes divulgadores das diretrizes 
traçadas pela Justiça Eleitoral. 

Durante o desenvolvimento do projeto foram cadastra-
dos novos eleitores através de “[...] uma espécie de gincana, o 
grupo escolar que conseguiu atrair maior número de eleitores 
para o recadastramento foi premiado com o apoio para a festa 
de confraternização de formatura.” (Relatório de Atividades, 
TRE-MT, 2007/2008, p. 18).

Mutirão da Cidadania: de ação 
individual à coletiva

Na gestão 2007/2008, foi desenvolvido um importante 
projeto intitulado Mutirão da Cidadania, no qual o TRE-
-MT, em parceria com órgãos públicos e empresas privadas 
organizou, no último domingo de cada mês, atividades que 
envolviam o alistamento eleitoral, acompanhado da emissão 
de carteira de identidade e de CPF, carteira de trabalho, aten-
dimento do Procon, orientação do INSS relativo à aposenta-
doria, assim como foi oferecido serviço de corte de cabelo. 
Essas atividades foram acompanhadas de palestras educativas 
e shows culturais com artistas locais. (Relatório de Atividades, 
TRE-MT, 2007/2008, p. 15).

Mais uma ação pedagógica: 
Escola Aberta e Mesário Voluntário

A 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína-MT, foi a pre-
cursora da campanha Mesário Voluntário no Estado de Mato 
Grosso quando no ano de 2006, então jurisdicionada pelo juiz 
eleitoral Geraldo Fernandes Fidélis Neto, conseguiu 100% de 
mesários voluntários, o mesmo ocorrendo nas eleições subse-
quentes. Conforme registrado: “o trabalho da Justiça Eleitoral 
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em Juína-MT foi destaque na mídia nacional quando se cons-
tatou que o cadastramento voluntário atingiu uma quantidade 
maior que a necessária para o desfecho das eleições de 2006”.

No mesmo ano de 2006, em Barra do Garças-MT, o ser-
vidor Marcelo Rubles de Almeida, à época chefe do Cartório 
da 9ª Zona Eleitoral-MT, inspirado na campanha Mesário 
Voluntário de outros Tribunais Regionais Eleitorais, idealizou 
projeto tendo por base diversas ações: um Roteiro Comercial 
para TV, Spot para Rádio, outdoor contendo o título do projeto 
Mesário Voluntário, seguido das palavras de ordem: Participe 
dessa História; não se sinta obrigado, seja voluntário, e do lo-

cal e data de inscrição. Integrando essas 
ações, foram também pensados um 
panfleto, matéria jornalística e a con-
fecção de um colete. O site do TRE-MT 
foi disponibilizado para servir de base 
para as inscrições (http://www.tre-mt.
jus.br). Metodologicamente, o proje-
to previu atividades de extensão en-
volvendo parcerias do TRE-MT com 
organismos da comunidade, assim 
como um Termo de Cooperação uti-
lizado para selar os compromissos.

Da ação individual à global
Engajado no Projeto Ação Global, desenvolvido pelo 

SESI-MT, o TRE-MT proporcionou à população uma série de 
palestras que enfocaram o valor do voto e o direito ao sufrá-
gio, ministrado pelos servidores dos cartórios eleitorais. Esse 
projeto objetivou preparar a população para o pleito de 2008, 
especialmente no que toca à valorização do voto enquanto ins-
trumento de cidadania. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2007-
2008, p. 16).

Ação Global no município de Várzea Grande

Bairros da Zona Sul de Cuiabá 
buscam apoio no TRE-MT

Por solicitação da União Coxipoense das Associações de 
Moradores de Bairros (UCAM), o Tribunal Regional Eleitoral 
ofereceu todo apoio infraestrutural e técnico para a realização 
das eleições de presidentes dos Bairros que compõem a enti-
dade. Pelo sucesso alcançado no pleito, o presidente da UCAM 
homenageou o presidente e servidores do TRE-MT com o tí-
tulo de Cidadão Benemérito (Relatório de Atividades, TRE-MT, 
2007/2008, p. 33).

Presidente José Silvério Gomes 
avalia sua gestão no TRE-MT

Durante minha longa jornada na Magistratura mato-grossen-
se sempre guardei estreita relação com a Justiça Eleitoral.
Fui designado Juiz Eleitoral para presidir eleições em vários 
municípios, inclusive em nossa Capital, Cuiabá. Com mui-
ta honra também atuei como Juiz Membro deste TRE, entre 
1989 e 1992, tendo em tal período ocupado o honroso cargo 
de Corregedor Eleitoral, no biênio 1991-1992.
Agora, prestes a completar mais um biênio nesta Corte Eleito-
ral, como Juiz Membro, na categoria de Desembargador, com 
muito orgulho e satisfação exerci os cargos de Vice-Presidente 
e Corregedor, onde tive, dentre outras, a nobre função de pre-
sidir a Comissão Totalizadora e Divulgadora de votos nas elei-
ções gerais de 2006, encerrando o ciclo com a assunção, em 13 
de abril do ano pretérito, ao cargo de Presidente da mais alta 
Corte Eleitoral deste Estado.
Nessa caminhada sou testemunha viva de que a história da de-
mocracia brasileira passa, necessariamente, pela história da Jus-
tiça Eleitoral, sendo certo afirmar que esta Justiça Especializada 
contribui e continua contribuindo, sobremaneira, de forma 
concreta para a consolidação do Estado Democrático de Di-
reito, conquistado a duras penas após longos anos de ditadura.
Nesse período em que estive presidindo o Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso procurei dar continuidade adminis-
trativa aos projetos iniciados pelos meus colegas Desembarga-
dores antecessores, tais como a construção do prédio anexo ao 
Tribunal, que abrigará a Central de Atendimento ao Eleitor da 
Capital, tendo por finalidade proporcionar aos cidadãos um 
padrão de serviços que aliará comodidade e maior qualidade 
aos nossos ‘clientes’, além de proporcionar um melhor e mais 
digno ambiente de trabalho aos Juízes, Promotores e Servi-
dores dos Cartórios Eleitorais, cuja inauguração encontra-se 
prevista para após a conclusão dos trabalhos afetos às eleições 
municipais de 2008.
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E, por falar em eleições municipais, uma das metas de nos-
sa administração pautou-se no planejamento de várias ações 
tendentes à melhoria da qualidade e maior eficiência na rea-
lização do pleito que se avizinha, destacando-se, dentre ou-
tras, ações como a remoção, posse e treinamento de novos 
servidores, depuração do cadastro de eleitores, elaboração e 
aprovação do orçamento das eleições, designação de Juízes 
Eleitorais e suas respectivas competências nos municípios 
com mais de uma Zona Eleitoral, implantação do Diário Ofi-
cial Eletrônico da Justiça Eleitoral, compra de novos equipa-
mentos de informática, capacitação constante dos servidores, 
designação de vários grupos de trabalho divididos em temas 
específicos visando estudos e apresentação de propostas, im-
plantação de terminal de autoatendimento no TRE, início 
dos processos licitatórios... Enfim, não medimos esforços 
para aprimorar nossos serviços, sempre com o necessário e 
imprescindível zelo para com o bem público, de modo a rea-
lizarmos, cada vez mais, eleições limpas, justas, transparentes, 
seguras e céleres.
Destaco que sem a unidade e a comprovada eficiência dos in-
tegrantes deste Tribunal, dos Juízes Eleitorais, dos Membros 
do Ministério Público Eleitoral e dos abnegados e competen-
tes servidores da Justiça Eleitoral, nada seria possível.
O presente Relatório de Atividades busca ilustrar as princi-
pais ações implantadas por esta Gestão, que em pouco mais 
de doze meses mostrou-se, em meu sentir, vitoriosa diante dos 
inúmeros desafios de se administrar a coisa pública.
Despeço-me com a nítida sensação do dever cumprido e certo 
de que a ‘equipe eleitoral’ do Estado de Mato Grosso conti-
nuará contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da 
democracia brasileira.
(Relatório de Atividades, TRE-MT, 2007/2008, p. 8)

Pleno 2008-2009

Eleição: 17 de abril de 2008

Presidente
Leônidas Duarte Monteiro tomou posse aos 
17 de abril de 2008. Deixou o TRE-MT em 12 
abril de 2009.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto 

Manoel Ornellas de Almeida assumiu aos 
17 de abril de 2008, deixando o TRE-MT na 
sessão de 27 de fevereiro de 2009, por ter assu-
mido o cargo de corregedor geral de Justiça do 
Estado de Mato Grosso.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto 

Juvenal Pereira da Silva assumiu aos 19 de 
março de 2009.

Juíza efetiva Adverci Rates Mendes de Abreu

Juiz efetivo
João Celestino Corrêa da Costa Neto deixou o 
TRE-MT aos 9 de novembro de 2008.

Juiz efetivo
Alexandre Elias Filho deixou o TRE-MT por 
término de biênio aos 17 de janeiro de 2009.

Juiz efetivo Renato César Vianna Gomes
Juiz efetivo José Zuquim Nogueira

Juiz substituto 
Sebastião de Moraes Filho assumiu aos 27 de 
junho de 2008.

Juiz substituto Rodrigo Navarro de Oliveira
Juíza substituta Maria Abadia Pereira de Souza Aguiar

Juiz substituto
Díocles Figueiredo deixou o TRE-MT aos 18 
de março de 2009.

Juíza substituta Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
Juiz substituto Yale Sabo Mendes

Juiz substituto
Cláudio Stábile Ribeiro deixou o TRE-MT 
aos 27 de novembro de 2008 por término de 
biênio.

Juiz substituto
Pedro Francisco da Silva deixou o TRE-MT 
aos 10 de abril de 2008. 

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Gustavo Nogami assumiu aos 5 de julho de 
2008 e permaneceu até 21 de setembro de 
2008 e retornou aos 12 janeiro de 2009.

Procuradora 
Regional 
Eleitoral 

substituta e 
efetiva

Léa Batista de Oliveira assumiu como 
substituta no período de 5 de julho a 21 de 
setembro de 2008 e tomou posse como efetiva 
aos 22 de setembro de 2008. Deixou o TRE-
MT na sessão de 3 de dezembro de 2008, por 
motivo de remoção.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Thiago Lemos de Andrade assumiu aos 12 de 
janeiro de 2009.

Diretor Geral Mauro Sérgio Rodrigues Diogo
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Desembargador Leônidas Duarte Monteiro

Nasceu em Cuiabá, em 2 de junho de 1940, descendendo de 
Benjamin Duarte Monteiro e Anna Augusta de Oliveira Monteiro.

Seus estudos superiores foram realizados junto à Universidade 
Federal de Mato Grosso, onde obteve o título de Bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais.

Iniciou sua trajetória no Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso como servidor, quando ocupou o cargo de auxiliar judiciá-
rio a partir de 29 de outubro de 1964, do que muito se honra.

Ingressou no Ministério Público Estadual, exercendo a função 
de promotor de Justiça e foi promovido, por merecimento, ao cargo 
de procurador de Justiça. 

Em 3 de agosto de 1992, tornou-se desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso na vaga reservada ao Quinto 
Constitucional.

Retornou ao TRE-MT em 18 de março de 2007 como juiz, na 
categoria desembargador, na vaga deixada por Antonio Bitar Filho.

Aclamado vice-presidente e corregedor em 2 de abril de 2007, 
tomou posse no dia 13 do mesmo mês e ano, na gestão do presiden-
te José Silvério Gomes.

Presidiu a Justiça Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2008-2009.

Discurso de posse do presidente 
Leônidas Duarte Monteiro

João Paulo II, inegavelmente o maior homem do seu tempo 
e, sem dúvida, um dos maiores de todos os tempos, na Encí-
clica Laborem Exercens, lembra que o trabalho constitui uma 
dimensão fundamental da existência do homem.
Referindo-se à dignidade do trabalho e, especificamente, à fa-
diga, por vezes pesada, que passou a acompanhar o trabalho 
humano, afirmou o Santo Padre: E, no entanto, com toda esta 
fadiga e talvez, num certo sentido, por causa dela -, o trabalho 
é um bem do homem. E se este bem traz em si a marca de um 
‘bonun arduum’ ‘bem árduo’, para usar a terminologia de Santo 
Tomás de Aquino, isso não impede que, como tal, ele seja um bem 
do homem. E mais, é não só um bem útil ou de que se pode usu-
fruir, mas é um bem digno, ou seja, que corresponde à dignidade 

do homem, um bem que exprime esta dignidade e que a aumenta. 
Inspirado certamente por esta linha de pensamento e quase a 
completar 50 anos de vida pública, após 26 anos como mem-
bro do Ministério Público, cuja chefia exerci por 08 penosos 
anos e já há 16 anos como magistrado, aqui me vejo a assumir 
a Presidência da Corte Eleitoral Mato-Grossense. 
Durante esta longa jornada, sempre me mantive fiel a um 
compromisso de vida, calcado em forte consciência social e 
cristã, que significa, em última análise, conformar as nossas 
vidas aos dons que recebemos de Deus. 
Nesta Casa, por onde também passou, como integrante da 
Corte, o meu irmão mais velho, Benjamim Duarte Monteiro 
Filho, comecei a minha vida de servidor público. 
Prestado o serviço militar, insuperável escola de civismo e de 
amor ao Brasil, aqui ingressei, aprovado em concurso público, 
e aqui recebi as minhas primeiras lições do que é ser um servi-
dor público, mirando-me na exemplar conduta de servidores 
do nível de D. Maria Müller, minha primeira Chefe e viúva do 
saudoso Senador Gastão Müller, além de Denizart Augusto de 
Mello, primo e amigo, Lourival Barreto e tantos outros, cujas 
memórias neste instante reverencio. 
Guardando ainda estes ensinamentos, assumo este honroso 
cargo, certamente consciente do alto significado da investidura.
A enorme responsabilidade que me aguarda apresenta, desde 
logo, como a sua face mais visível, a de suceder a um homem da 
estatura moral e jurídica do eminente e permita-me Vossa Ex-
celência, querido amigo, Desembargador José Silvério Gomes. 
Lembro-me bem de seu saudoso pai, sempre lembrado pelos 
que tiveram o privilégio de conhecê-lo, nem tanto pelos relevan-
tes cargos que ocupou, mas, sobretudo, pela competência e dig-
nidade com que os exerceu, quando pretendia atribuir a alguém 
o seu mais elevado conceito, dizia tratar-se de um homem sério.
[...] Sob a proteção de Deus, haverei, confio, de levar a bom 
termo esta difícil missão.
Observo, desde logo, que toma posse como Vice-Presidente 
desta Corte, sucedendo-me ainda na Corregedoria Regional e 
também como Ouvidor Geral e Diretor da Escola Judiciária 
Eleitoral como se vê, não são poucas as atribuições do Vice-
-Presidente o eminente colega e amigo Desembargador Ma-
noel Ornellas de Almeida. 
Magistrado íntegro, afirmativo e, de hábito, responsável por 
decisões firmes e rápidas. 
Acomodar situações incômodas retrata um tipo de comporta-
mento que nada tem a ver com a sua forte personalidade. 
Isto dá à sociedade mato-grossense a segura certeza de que te-
remos um pleito rígido e necessariamente submetido a regras 
claramente estabelecidas, particularmente quando se sabe que 
as eleições de âmbito municipal constituem um campo fértil 
para que as paixões, partidárias e pessoais, aflorem de forma 
extremamente contundente. 
[...] Mas é também ou, sobretudo, um ato solene de investi-
dura e que precisamente por isso dá lugar a que façamos este 
ou aquele questionamento e que nos entreguemos, ainda que 
rapidamente, a algumas reflexões. 
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A ninguém que detenha um mínimo de responsabilidade so-
cial é dado o direito de ignorar o quanto ainda devemos alcan-
çar em todos os campos da atividade nacional, tanto públicos 
como privados.
Limitemo-nos, contudo, pela própria natureza desta soleni-
dade, àquilo que mais de perto tem a ver com o nosso papel 
dentro de uma sociedade que se pretende verdadeiramente 
democrática.
Fixada esta premissa, reservo, desde logo, uma palavra muito 
especial, especialíssima na verdade, aos Juízes Eleitorais, res-
ponsáveis, em última análise, pela efetiva realização dos pleitos 
municipais. 
Jovens, em sua grande maioria, cedem-me espaço para dizer-
-lhes: sejam cautelosos, prudentes, não permitindo jamais que 
o calor dos fatos, pela sua proximidade até mesmo física, ve-
nha a comprometer a serenidade que necessariamente preside 
as boas decisões. 
Bem sabemos o quanto as eleições localizadas, pela sua pró-
pria natureza, potencializam perigosamente as preferências do 
eleitor. 
Todavia, inobstante este chamamento à cautela, entendo ser 
também do meu dever dizer-lhes: sejam enérgicos, firmes, e até 
mesmo implacáveis, tantas quantas vezes se defrontarem com 
práticas que, marcadas pela má fé e pela esperteza, possam, de 
qualquer forma, comprometer a lisura do pleito eleitoral. 
A vontade do eleitor deve, a qualquer custo, ser respeitada. Esta 
a nossa palavra de ordem. Estes os dizeres de nossa bandeira. 
Igual repulsa há de ser destinada àqueles que, apegados à for-
ça nefasta do poder econômico, corrompem consciências, 
reduzindo o sagrado direito de escolha do eleitor a algo me-
nor, sujo, eticamente inaceitável e que descaracteriza drama-
ticamente esse instante de insuperável beleza cívica, o da vida 
política de qualquer sociedade democrática. 
Neste passo, conclamo ainda os partidos políticos para que 
se coloquem à altura das esperanças e expectativas do povo 
mato-grossense, desta gente ordeira, incansavelmente voltada 
para o trabalho e que com o seu suor tanto tem contribuído 
para o progresso e o desenvolvimento não apenas do Estado, 
mas de todo o nosso país. 
A escolha de bons nomes, de homens honrados e verdadeira-
mente comprometidos com a causa pública constitui irrenun-
ciável dever das agremiações partidárias e, dentro destas, dos 
seus dirigentes. 
A atividade política, quando desenvolvida com dignidade, de-
cência e elevado espírito público, coloca-se, sem dúvida, entre 
as mais nobres tarefas exercidas pelo homem. 
Temos, sim, em nosso Estado, políticos sérios e honrados, in-
cansavelmente dedicados às suas atividades, na obstinada bus-
ca do bem comum. 
Lembro que Mato Grosso ostenta o privilégio de já haver con-
tado com líderes da estirpe de Filinto Müller, Fernando Cor-
rêa da Costa, João Villasbôas, Ponce de Arruda, José Fragelli, 
Garcia Neto e Frederico Campos, e ainda, Dante Martins de 
Oliveira e Jonas Pinheiro, ambos com raízes no meu querido 

Rio-Abaixo e que recente e prematuramente nos deixaram. 
Cabe a nós o intransferível dever de preservar as conquistas al-
cançadas por aqueles que tão bravamente lutaram no passado. 
Insisto, todavia, que os maus políticos, aqueles que, pelo seu 
comportamento desonesto, cínico, totalmente desprovido de 
um mínimo de dignidade e pudor moral, enodoam uma ati-
vidade, em si, extremamente dignificante, devem ter obstado o 
seu ingresso na vida pública ou, se lá já estiverem, que sejam daí 
expurgados, traidores que são da confiança neles depositada.
Daí a grande responsabilidade dos partidos na escolha dos 
candidatos que concorrerão ao próximo pleito, quando se sabe 
que a eleição municipal é um celeiro, verdadeiro criadouro de 
novas lideranças políticas, que futuramente terão em suas 
mãos as rédeas da administração pública estadual, neste ou 
naquele Poder. 
Também o eleitor tem que ser chamado à responsabilidade. 
É ele quem vende o seu voto, que vende a sua consciência, 
em troca de dinheiro ou de qualquer outro tipo de vantagem, 
igualmente condenável, contribuindo dessa forma para a 
indigência moral da atividade política, demitindo-se, ainda, 
da sua inafastável responsabilidade de participar, pelo voto 
livre e consciente, da escolha daqueles que, em última análise, 
determinarão os destinos da sua cidade ou do seu Estado. 
Não custa repetir que o voto é a grande arma do cidadão. É 
algo que corporifica, sim, a própria essência da democracia.
A mera transformação do eleitor historicamente coagido em 
eleitor costumeiramente corrompido, longe está de significar 
qualquer avanço no aperfeiçoamento do processo democrático. 
O que se espera, então, do eleitor é que ele tenha a mais segura 
consciência da importância do real significado do seu voto.
Permitam-me ainda, que dirija uma conclamação também aos 
nossos jovens. Não se omitam. Não permitam que o eventual 
desencanto com determinados políticos ou até mesmo com a 
própria atividade política, possa levá-los deste desencanto ao 
absoluto desinteresse pela vida pública.
Reservemos o direito ao comodismo àqueles que preferem 
corrigir as coisas confortável e egoisticamente instalados no 
recesso do seu lar, absolutamente descompromissados com a 
efetiva solução das graves questões que afetam a sociedade e, 
de forma particularmente perversa, os menos favorecidos.
De há muito se sabe que, para o mal triunfar, basta que os 
homens de bem se omitam. Não há como fugir a esta respon-
sabilidade, a um só tempo social e cristã. Não se acomodem. 
Abominem, sim, os maus políticos, aqueles que pela sua con-
duta, amesquinham uma atividade essencialmente nobre, pos-
to que indispensável à própria existência e ao funcionamento 
do regime democrático.
Associo-me, neste momento, à preocupação revelada pelo 
eminente Ministro Marco Aurélio de Mello, digníssimo Pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando do lançamen-
to oficial da campanha Heróis pela Democracia, destinada 
precisamente a estimular os jovens de 16 a 18 anos para que 
façam o seu alistamento eleitoral.
Dados do TSE revelam que nas eleições de 2006 votaram ape-
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nas 30% dos jovens nessa faixa etária. Trata-se de um cenário 
verdadeiramente desolador. Explicam este desencanto a divul-
gação quase diária, pelos meios de comunicação, de denúncias 
de envolvimento de homens públicos em atos de corrupção 
e de grave desvio de conduta administrativa. Contudo, como 
bem frisou o combativo Presidente, ao destacar a importância 
do engajamento dos jovens no processo eleitoral, não podemos 
nos colocar no papel de vítimas, já que somos autores, somos res-
ponsáveis pelos políticos e administradores que temos.
E complementou, com a contundência que caracteriza as suas 
manifestações, afirmando que a apatia não conduz a nada, é 
fuga. E o jovem, que é um idealista por natureza, não pode ser 
apático. 
Senhores. Senhoras. Autoridades presentes. É hora de agradecer.
Agradecer inicialmente a Deus, que me concedeu, já na fase 
vespertina da vida, a oportunidade de prestar mais este serviço 
ao povo do meu Estado. ELE, na sua infinita bondade, have-
rá de me dar forças, coragem, serenidade e firmeza para bem 
cumprir esta difícil missão.
Agradecer à minha família, à minha mãe, à minha esposa, fi-
lhos, noras e netos que sempre me proporcionaram o indis-
pensável apoio afetivo e moral, notadamente a resignada acei-
tação das incontáveis horas de trabalho diariamente roubadas 
ao seu convívio.
[...] De minha parte, tenho a dizer que, sob a proteção de Deus 
e fiel à memória do meu pai e atento ainda ao patrimônio mo-
ral que haverei de passar aos meus descendentes, tudo farei 
para que esta Corte mantenha intocadas as suas mais caras 
tradições, sempre identificadas com o Direito e o mais puro 
sentimento de Justiça. 
Com este compromisso solene e que presto perante o povo 
mato-grossense assumo a Presidência do Tribunal Regional 
Eleitoral do meu Estado.
Muito obrigado a todos. (Notas taquigráficas da sessão plená-
ria do TRE-MT, 17 abr. 2008)

Urnas de lona e de nylon: uma 
humanitária destinação

Na sessão ordinária de 9 de setembro de 2008, o presidente 
Leônidas Duarte Monteiro, elogiando a diligência da servidora 
Cynthia Keyler Pereira Lopes, informou sobre o destino das ur-
nas de lona e de nylon, naquela época já em desuso:

Eu quero registrar, com muita satisfação, uma felicíssima ini-
ciativa da nossa servidora Cynthia Keyler Pereira Lopes, Técni-
ca Judiciária deste Tribunal, propondo inclusive uma anotação 
de louvor em sua ficha funcional, que deu uma destinação ex-
tremamente útil àquelas antigas urnas, de nylon ou de lona, in-
servíveis. Nós tínhamos nada menos que 1.650 urnas de nylon 
e 2.370 urnas de lona danificadas, representando inclusive um 
custo para conservação, para guarda dessas urnas.
Esta ideia foi concretizada com a doação de urnas à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu quero, portanto, ressaltar 
que estamos ajudando com responsabilidade sócio-ambiental-
-cultural e que o Tribunal transforma um problema em solução, 
contribuindo com a preservação do meio-ambiente e valorizan-
do o nosso patrimônio cultural. Portanto, reitero a proposição 
relativamente a este voto de louvor à servidora Cynthia Keyler 
Pereira Lopes, manifestando a certeza que o seu excelente gran-
de exemplo será seguido, certamente, pelos demais servidores. 
(Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 9 set. 2008).

TRE-MT apoia presidente 
e se posiciona contra a 
compra de votos 

Considerando a proximidade do pleito eleitoral de 2008, 
o presidente do TRE-MT, desembargador Leônidas Duarte 
Monteiro, tomou, através da Resolução n. 604, de 23 de ou-
tubro de 2008, um firme posicionamento visando impedir o 
crime eleitoral da compra de votos. (ver quadro ao lado)

Na sessão de 23 de outubro de 2008, o desembargador 
Leônidas Duarte Monteiro comunicou ao Pleno ter baixado, 
ad referendum, uma Resolução visando disciplinar os gastos de 
campanha e impedir a compra de votos. Preocupado com essa 
importante questão, que coloca em risco a lisura das eleições, o 
mesmo presidente assim se pronunciou:

Quanto à parte administrativa, eu passei às mãos dos ilustres 
componentes da Corte, bem como à ilustre Representante do 
Ministério Público, cópia de Resolução por mim firmada no iní-
cio da tarde de hoje, ad referendum do Egrégio Tribunal Pleno.

Solenidade de posse do presidente desembargador 
Leônidas Duarte Monteiro (no centro da foto)
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Apenas para melhor esclarecimento, procedo a leitura dos 
considerandos e dos dois artigos que compõem a Resolução: 
“Considerando recebimento de denúncias... (lido)”.
Esclareço que unitários ou cumulativos, para evitar que se fi-
zessem sucessivos saques de R$ 4.900, 00 (quatro mil e nove-
centos reais).
Art. 2º: Fica igualmente proibido... (lido).”
Tenho voto escrito, mas quero ressaltar, sim, que resolvi baixar 
esta Resolução, me antecipando à soberana manifestação des-
ta Egrégia Corte, porque já me encontrava insuportavelmente 
desconfortável, angustiado com as frequentes denúncias de 
compra de voto.
Uma situação que, confesso, há dias me incomodava seria-
mente, de sorte que considerando de um lado estas frequentes 
denúncias anônimas ou ainda que fundamentadas, ainda que 
subscritas por este ou aquele denunciante, eu considerei, aci-
ma de tudo, o prestígio conquistado pela Justiça Eleitoral.
O prestígio alcançado através do trabalho de todos os senhores 
e de todas as senhoras. 
Trabalho sério, independente, com extrema lisura, com mui-
ta competência e, acima de tudo, um trabalho comprometido 
com a dignidade, com a decência, com os valores mais altos 
que podem conduzir não apenas a vida do homem público, 
mas a vida de toda pessoa de bem.
Considerei, sim, esta circunstância.
O nosso compromisso é com a verdade eleitoral.
O nosso compromisso é com a decência.
O nosso compromisso é com a dignidade.
O nosso compromisso é com a nossa consciência.
E o nosso compromisso é, acima de tudo, com o eleitor e com 
a sociedade.
Não podemos permitir que nada, absolutamente nada, venha 
de onde vier, comprometa este nosso trabalho de meses, graças 
a Deus, reconhecido pela sociedade.
Até mesmo a imprensa, sempre áspera em seus comentários, 
em suas observações, tem feito justiça, sim, à Justiça Eleitoral, 
destacando o nosso esforço.
Eu disse, ainda, ao longo da campanha eleitoral, ainda no pri-
meiro turno, em inúmeras entrevistas, que não seria ingênuo 
a ponto de dizer que teríamos finalmente a eleição dos nossos 
sonhos.
E, lamentavelmente, não tivemos a eleição dos nossos sonhos. 
Mas podemos dizer, sim, de cabeça erguida, com a consciên-
cia tranquila, que avançamos e muito no aperfeiçoamento do 
processo democrático, graças ao trabalho desenvolvido, à par-
ticipação decisiva do Ministério Público, tendo à frente inicial-
mente o Dr. Gustavo Nogami e, posteriormente, a Dra. Léa, e 
ao trabalho de cada um de nós, como já dizia em meu discurso 
de posse: É um Tribunal que não é dado a bravatas, que não 
se gaba de ser corajoso, mas é um Tribunal que simplesmente 
cumpre a lei, sem se preocupar a quem estará incomodando 
esta ou aquela decisão.
De modo que peço desculpas, sim, ao Egrégio Plenário por 
esta antecipação, mas o fiz obedecendo ao mandamento da 

RESOLUÇÃO Nº 604/2008

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, 
usando das atribuições que lhe confere o artigo 20, incisos 
IX, XVI e XLIX do Regimento Interno e,

Considerando o recebimento de denúncias de cometimen-
to, em tese, de crimes eleitorais, particularmente o de cap-
tação ilícita de sufrágio (compra de votos);

Considerando, ainda, o exercício do poder de polícia pela 
Justiça Eleitoral com vistas à defesa da ordem jurídica, à 
lisura do processo eleitoral e ao livre exercício do direito 
de voto; 

RESOLVE, ad referendum do Egrégio Tribunal Pleno:

Art. 1º Fica vedada aos candidatos concorrentes ao se-
gundo turno das eleições municipais de Cuiabá, aos re-
presentantes de partidos políticos e coligações partidárias, 
aos colaboradores, coordenadores e demais auxiliares de 
campanha eleitoral, e ainda, a interpostas pessoas físicas 
ou jurídicas, a realização de saques, unitários ou cumula-
tivos, cujo total ultrapasse o valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) junto às instituições bancárias de todo o Estado 
de Mato Grosso, a partir da ciência desta Resolução e até 
o encerramento das eleições municipais de 26 de outubro 
do corrente ano.

Art. 2º Fica igualmente proibido o pagamento, de qual-
quer espécie, pelos candidatos e representantes de partidos 
políticos e coligações, aos colaboradores, coordenadores e 
demais auxiliares de campanha eleitoral, nos dias 25 e 26 
de outubro do corrente ano. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Publique-se. Comunique-se às Instituições Bancárias.
Gabinete da Presidência, 23 de outubro de 2008.

Desembargador Leônidas Duarte Monteiro
Presidente do TRE-MT

minha consciência, do meu compromisso, que é de todos nós, 
com este norte de respeitabilidade, de respeito à democracia, 
de exaltação da cidadania.
De modo que submeto humildemente à consideração do Egré-
gio Plenário esta Resolução cujo texto já foi passado a todos, 
ouvindo inicialmente a douta Procuradoria Eleitoral. (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 23 out. 2008).



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012272

A Dra. Léa Batista de Oliveira, procuradora regional eleito-
ral, sobre o tema em pauta, assim se pronunciou:

Sr. Presidente, é com imensa satisfação que tomo conhecimen-
to dessa medida, que demonstra a preocupação de V. Exa. com 
a lisura do processo eleitoral.
Não hesito em afirmar, mais uma vez, que a Corte dessa Presi-
dência está em mãos firmes e seguras.
A medida é oportuna, adequada, eficiente e, com certeza, for-
talece o regime democrático e visa impedir que milhões de 
reais transitem por Cuiabá, no dia anterior e no dia da elei-
ção, para compra de voto ou para pseudopagamento de cabos 
eleitorais.
Gostaria de parabenizar a V. Exa. e registrar o apoio da Procu-
radoria Regional Eleitoral de forma ampla e irrestrita. (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 23 out. 2008).

Em seguida, o desembargador Manoel Ornellas de Almeida 
avaliou a questão:

Sr. Presidente, eu, evidentemente, que faço parte da sua admi-
nistração em todos os pontos e, em especial, na coragem que V. 
Exa. demonstra para tomar as suas atitudes em relação àquilo 
que vem ao encontro da eleição que nós temos feito o possível 
para sair a gosto de todos.
Uma medida desta, evidente que não tem a menor dúvida, é 
louvável. V. Exa. disse que amanheceu, hoje, preocupado e a 
preocupação lhe trouxe, com absoluta certeza, uma serenidade 
nesse final de tarde, com essa providência que é louvável.
Isso evitará, com certeza absoluta, pelo menos se não estancar 
a fonte, episódios como ocorreu em Rondonópolis, onde fo-
ram apanhados um milhão e duzentos mil reais em mãos de 
cabos eleitorais, sob a desculpa de compra de voto.
Isso poderá ser que surja, mas a medida nós tomamos. E tudo 
o que acontecer contra isso não é nenhuma responsabilidade 
pode ser atribuída a V. Exa. ou a todo o órgão Poder do Judici-
ário Eleitoral de Mato Grosso.
De forma que eu aprovo, sem nenhuma restrição, com todos 
os termos em que V. Exa. propôs. (Notas taquigráficas da ses-
são plenária do TRE-MT, 23 out. 2008).

Em seguida, o Dr. Alexandre Elias Filho ponderou:

Sr. Presidente, eu recebi a cópia da Resolução e ouvi atenta-
mente as palavras de V. Exa. e confesso que também me sentia, 
de certa forma, sufocado de tanta notícia, de tanta denúncia de 
compra de votos nesta cidade.
Eu quero louvar essa atitude de V. Exa., quero dizer que refe-
rendo, sim, a Resolução e referendo não só a Resolução, mas 

como toda atitude de V. Exa. no sentido de continuar o nosso 
trabalho, até o final, de garantir eleições limpas, como nós te-
mos feito desde os atos preparatórios do planejamento acom-
panhado por V. Exa., pelo e. Desembargador Manoel Ornellas, 
com os diretores desta Corte e é com muita satisfação, Sr. Pre-
sidente, que eu referendo essa Resolução de V. Exa., porque o 
sufoco que eu estava sentindo, eu acho que da mesma forma 
que V. Exa. sentiu essa angústia e foi acometido disso, eu tam-
bém estava e tenho certeza que V. Exa. me fez sentir um respiro 
melhor.
De modo que eu referendo, sim, com muito orgulho a atitude 
e a Resolução de V. Exa. porque é um sentimento, acho que 
de todos nós, de começarmos e terminarmos a garantia das 
eleições limpas nesse Estado. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 23 out. 2008).

Na sequência, a Dra. Adverci Rates Mendes de Abreu, igual-
mente, apoiou a antecipação:

Sr. Presidente, eu entendo que situações extremas exigem, jus-
tificam decisões e atitudes enérgicas e até drásticas.
Eu acho que, no caso, seria até oportuno lembrar a Teoria da 
Curvatura da Vara, atribuída a Lênin, por ocasião da Revo-
lução Russa de 1917, em que ele justificava os horrores e até 
os excessos da Revolução dizendo que se a vara está curvada 
numa direção é preciso vergá-la com a mesma força na direção 
contrária para que ela reencontre o ponto de equilíbrio.
Eu acho que foi isso que o senhor fez.
Para garantir a lisura do pleito e a isonomia dos concorrentes, 
evitar que o poder econômico se sobreponha à livre vontade 
do eleitor, para que se garanta o processo democrático em toda 
sua amplitude, era necessário que se fizesse isso, sim. Era pre-
ciso encontrar o caminho do meio, como dizem os chineses.
Eu acho que foi isso que o senhor fez.
Então, o senhor tem o meu total apoio e o referendo e registro 
aqui a minha admiração pela sua atitude, pela sua coragem de 
tomar, nesse momento, uma atitude desse porte. Apoio total e 
irrestrito. (Notas taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 
23 out. 2008).

O mesmo fez o Dr. Renato César Vianna Gomes:

Sr. Presidente, eu acompanho V. Exa. e partilhei com o senhor 
a preocupação de alguns legalistas virem questionar essa ma-
téria. Mas eu fico tranquilo, porque eu acho que os homens de 
bem irão nos entender.
Isso eu já acho que é o suficiente, ainda que a gente possa ter, 
no aspecto legal, ido um pouquinho mais longe do que alguns 
legalistas possam dizer. (Notas taquigráficas da sessão plenária 
do TRE-MT, 23 out. 2008).
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O Dr. José Zuquim Nogueira também apoiou a iniciativa 
do presidente Leônidas Duarte Monteiro:

Sr. Presidente, eu referendo, sim, a Resolução baixada por V. 
Exa., porque ela vem de encontro, conforme manifestação de 
todos, aos nossos anseios.
Ela veio de encontro com o momento, principalmente, que ur-
gia fosse tomada, de pronto, uma providência.
E com muita admiração à pessoa de V. Exa. e deixando regis-
trada a satisfação de integrar essa Corte, que prima a cada mo-
mento que nós vivemos pela não medida de esforços na busca 
de um pleito eleitoral limpo, sadio, que o resultado seja, na 
verdade, o que quer o eleitor, sem qualquer pressão.
De forma, Sr. Presidente, que não me restou muita coisa a afir-
mar, porque os colegas já assim o fizeram, e eu referendo, sim, 
com o maior orgulho e admiração a V. Exa. e a todos os mem-
bros que assim manifestaram também. (Notas taquigráficas da 
sessão plenária do TRE-MT, 23 de outubro de 2008).

Seminário Legalidade 
do Processo Eleitoral

Ministro Gilmar Ferreira Mendes visita TRE-MT

O Tribunal Regional Eleitoral investiu na preparação dos 
envolvidos no processo eleitoral e que estavam direta ou indi-
retamente vinculados à instituição: mesários voluntários, pes-
soal dos cartórios, servidores do TRE-MT, representantes dos 
partidos e coligações, dentre outros. Assim, além dos cursos 
de treinamento das equipes, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso 
promoveu, em parceria com o IDP, o Seminário Legalidade do 
Processo Eleitoral, que contou com a presença do ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça, Gilmar Ferreira Mendes, mato-
-grossense de Diamantino, além do presidente do Superior 
Tribunal Federal, ministro Carlos Augusto Ayres de Britto, 

do ex-ministro do mesmo órgão José Eduardo Alckmin e do 
secretário do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral – Ibra-
de, Dr. Admar Gonzaga Neto. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 
2008-2009, p. 35). Esse evento, aberto ao público, objetivou 
estabelecer um debate mais amplo com a comunidade mato-
-grossense, que se fez maciçamente presente.

Ministro Ayres Brito visita TRE-MT

TRE-MT lança cartilhas eleitorais
Visando instrumentalizar e conscientizar a população sobre 

o processo eleitoral de 2008, a Escola Judiciária Eleitoral – EJE 
confeccionou a Cartilha de Propaganda Eleitoral, fartamente 
distribuída entre os partidos políticos, candidatos, eleitores e 
envolvidos no processo eleitoral, e a Cartilha Vote Consciente, 
oferecendo orientações sobre a escolha do candidato e impor-
tância do voto consciente. (Relatório de Atividades, TRE-MT, 
2008-2009, p. 36).9

Apoio do TRE-MT 
ao pleito de 2008

O Kit Lanche

Nas eleições municipais de 2008, o TRE-MT instituiu o Kit 
Lanche, uma novidade introduzida pela Instituição e que vi-
sou oferecer aos que trabalharam no processo eleitoral, além 
do almoço, um lanche composto de achocolatado, bolacha wa-
fer, bolacha salgada e bolo (Relatório de Atividades, TRE-MT, 
2008/2009, p. 30).

9 Sobre as publicações da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, ver Parte III. 
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Kit Lanche, eleições 2008

Jornal do Eleitor

Para melhor instruir o eleitor, o TRE-MT elaborou o Jornal 
do Eleitor, distribuído fartamente não só na Capital, mas em 
todas as Zonas Eleitorais de Mato Grosso, antes da deflagração 
do processo eleitoral. 

Palavra do presidente 

Na Assessoria de Comunicação Social do TRE-MT foi cria-
do o E-Leitor, mais um espaço facilitador da interlocução da 
presidência do TRE-MT com a sociedade civil. Na oportunida-
de, o presidente do TRE-MT desembargador Leônidas Duarte 
Monteiro, assim se pronunciou:

Além de parabenizar o nosso Assessor de Comunicação Social 
por esta iniciativa, quero dizer que o E-LEITOR vem num ins-
tante em que todos nós, integrantes da Corte Eleitoral, Juízes 
Eleitorais e, particularmente, os servidores da Justiça Eleito-
ral, comemoramos o êxito das últimas eleições. Pelo clima de 
tranquilidade e de ordem com que transcorreram, podem ser 
vistas, sim, como um marco na história político-eleitoral do 
nosso Estado.
Como Presidente, devo afirmar publicamente que esta foi a 
minha grande satisfação: hão de verem realizadas eleições em 
que o eleitor se colocou como o grande vencedor, não apenas 
pelo elevado nível de conscientização que revelou, como tam-
bém pela segurança na escolha dos seus representantes.
Não consigo deixar de mencionar a minha grande frustra-
ção, já revelada publicamente em inúmeras oportunidades, 
que é exatamente aquela ligada à impossibilidade de os juízes 
eleitorais considerarem a vida pregressa dos candidatos. Mas 
tenho a certeza de que, já nas próximas eleições, ainda que 

de forma um tanto tímida, já teremos uma lei complementar 
dispondo sobre a questão. Esta é uma dívida que o Congresso 
Nacional tem com a sociedade brasileira, porque a nossa 
Constituição Federal, desde a sua primeira revisão, consigna 
que lei complementar disporá sobre a consideração da vida 
pregressa dos candidatos.
Mas o certo é que estas eleições significaram um grande avan-
ço na evolução processo democrático e este avanço, extrema-
mente significativo, deve ser levado a crédito dos servidores da 
Justiça Eleitoral e pela sua reconhecida competência e perma-
nente dedicação às atividades afetas à Justiça Eleitoral. 
Que o ponto central da Palavra do Presidente seja este avanço 
alcançado no processo democrático, particularmente em nosso 
Estado. E essa conquista deve ser creditada de forma muito espe-
cial aos servidores da Justiça Eleitoral, aos quais abraço de forma 
comovida, na certeza de que continuarão à frente desse processo 
que tem como destinatário primeiro o eleitor e, por extensão, a 
sociedade mato-grossense. (TRE-MT. Assessoria de Comunica-
ção Social, matéria sobre E-Leitor <http://www.tre-mt.jus.br>)

Credenciamento do público ao 
local de apuração: resultado é 
proclamado com celeridade

Nas eleições de 2008, o TRE-MT concentrou as apurações 
no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, onde a entrada 
das pessoas autorizadas pelos partidos, coligações, da imprensa 
e autoridades se deu através de controle eletrônico. Segundo 
avaliação do Relatório de Gestão 2008-2009, “Além de conferir 
segurança ao acesso, tanto do ponto de vista do credenciado 
como do ponto de vista da Justiça Eleitoral, a utilização do có-
digo de barras ofereceu dados que serão levados em considera-
ção quando do planejamento das futuras eleições.” (Relatório 
de Atividades, TRE-MT, 2008/2009, p. 33).

População acompanha apuração das eleições
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TRE-MT acompanha 
eleições no interior: 
um esforço que valeu a pena

Helicóptero da PM auxilia no processo eleitoral

Trabalho nas aldeias indígenas

Reunião com eleitores indígenas em Brasnorte 
(Aldeia Barranco Vermelho, 2008)

O estreitamento da relação entre o TRE-MT e os segmentos 
da sociedade sempre foi forte marca da Justiça Eleitoral Mato-
-Grossense, visto a pluralidade étnica presente no território de 
Mato Grosso. Um dos segmentos mais expressivos é o indígena 
que ao longo dos 80 anos do TRE-MT se mostrou interessado 
em participar do processo político regional.

TRE-MT encerra trabalhos 
de preparação das eleições 
2008 e avalia sua atuação

Na sessão ordinária de 6 de setembro de 2008, foram en-
cerrados os trabalhos do TRE-MT relativos à preparação das 
Eleições. O Dr. José Zuquim Nogueira, satisfeito com os resul-
tados alcançados, ponderou: “Eu gostaria de fazer uma propo-
sição ao Pleno, de reconhecimento do esforço concentrado de 
todos os servidores deste Tribunal para que a gente pudesse 
atingir esse objetivo de julgar todos os processos referentes a 
pedido de registro cujo prazo vencia hoje. Eu acho que é uma 
das formas de reconhecer todo o serviço, todo o esforço dos 
servidores que se empenharam nesse mutirão nosso.” (Notas 
taquigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 6 set. 2008)

Avaliações do Pleno das 
Eleições Municipais 2008

A parte final da sessão extraordinária de 5 de outubro de 
2008 foi dedicada à avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelo 
TRE-MT, visando à realização de eleições limpas e transpa-
rentes. O presidente do TRE-MT, Leônidas Duarte Monteiro, 
declarou:

[...] encerrada esta sessão extraordinária do Tribunal Regional 
Eleitoral, decorrente da realização das eleições municipais e 
data que coincide com os 20 anos da nossa Constituição Fede-
ral, [...], sessão, aliás, enriquecida com a presença dos nossos 
Juízes Auxiliares, o Coronel Ribeiro Leite que tanto nos ajudou 
e continua nos ajudando, eu quero passar alguns dados rela-
tivos ao dia de hoje, anotando, inicialmente, que apenas uma 
urna apresentou defeito. São 5.811 seções eleitorais no Estado, 
ou seja, 5.811 urnas eletrônicas. Apenas uma. Menos mal que 
isto ocorreu aqui no CPA, ao alcance dos nossos sempre dedi-
cados técnicos, e já por volta das 14h30 ou 15 horas e quando 
já haviam votado em torno de 80% dos eleitores desta seção. 
De modo que isto em nada vai afetar, vai retardar a apuração 
dos votos.
No atendimento ao eleitor, só no dia de hoje, foram realiza-
das 1.900 ligações. Pessoas indagando a respeito da seção em 
que devem votar, esclarecimentos, enfim, próprios do dia da 
eleição. 
De 22/09 até 05/10 foram 3.000 atendimentos. Eu tive o cui-
dado de ir até lá cumprimentar a cada um dos servidores e 
lembrando a eles como é bom ajudar as pessoas, como é bom 
poder ajudar e efetivamente ajudar, quantas dúvidas foram 
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tiradas, quantas pessoas angustiadas ligaram para cá, algu-
mas até nervosas, preocupadas em exercitar o sagrado direito 
de voto, em cumprir as suas obrigações. E todas essas pesso-
as foram, isto eu digo com a mais absoluta segurança, muito 
bem atendidas, não apenas em relação ao tratamento como, 
também, em relação ao lado técnico da indagação. O Disque-
-Denúncia registrou 635 atendimentos, só hoje, e um total de 
atendimentos, desde o início de julho, de 2.508.
São muitos os dados de cada uma das seções, seria cansativo 
passar neste momento a cada um dos integrantes da Corte, à 
ilustre Representante do Ministério Público, certamente todos 
receberão, mas o que se pode dizer com absoluta segurança e 
não vai aí nenhuma pretensão de situar a Justiça Eleitoral num 
nível acima daquele de outros Estados, mas podemos dizer, 
sim, graças a Deus, graças ao bom Deus. (Notas taquigráficas 
das atas das sessões plenárias, 5 out. 2008).

XXII Encontro do Colégio de 
Corregedores Eleitorais

Entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2009 o Tribunal Regional 
Eleitoral, através da Corregedoria Regional Eleitoral, sediou, 
na cidade pantaneira de Poconé, o XXII Encontro do Colégio 
de Corregedores Eleitorais, evento anual que teve como pauta 
central discutir os principais problemas enfrentados pelas Cor-
regedorias Regionais Eleitorais, buscando solução e firmando 
procedimentos. Ao final do evento, foi redigida e assinada a 
Carta do Pantanal Mato-grossense, pelos participantes das 
Corregedorias dos TREs – Mato Grosso, Alagoas, Amazonas, 
Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Rondônia, Tocantins, São Paulo:

Carta do Pantanal Mato-grossense
O Egrégio Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral, por 
ocasião de sua vigésima segunda reunião ordinária, ocorrida 
na cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso, nos dias 30 e 31 
do mês de janeiro do ano de 2009, atento – na unidade de seus 
membros – ao cumprimento da missão de velar pela regula-
ridade dos serviços eleitorais como missão institucional da 
Corregedoria Eleitoral, após discussão de todos os temas pre-
viamente elaborados, estes de extrema relevância para o apri-
moramento do processo eleitoral, e com o fim de consolidar-
-se a democracia na Nação Brasileira, concluiu nos seguintes 
termos: Aprovada a proposta apresentada em plenário, para 
alteração da Res. TSE nº 19.994/97, o Colégio deve submeter 
ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral sugestão no sentido de 
rever as normas de criação e desmembramento das Zonas Elei-

torais, para permitir sejam criadas novas Zonas, considerando 
a distância entre duas comunidades, no limite de 100 km, em 
condições normais, 80 km quando se trate de região não pavi-
mentada e 2 (duas) horas quando se trate de deslocamento na 
via fluvial ou de barco, acatada ainda a proposição no sentido 
de reduzir-se para 20.000 o número de eleitores, como condi-
ção de criação de ZE, em condições normais, reduzido para 
8.000 quando se trate das Regiões com peculiaridades próprias 
e relacionadas àqueles Estados incluídos na macrorregião da 
Amazônia Legal, assim definido em lei específica. Também foi 
aprovada a proposta relacionada à substituição de candidatos 
nas Eleições, para fixar-se em sessenta dias o prazo para substi-
tuição de candidatos a cargos proporcionais e quinze dias para 
os cargos majoritários, exceção feita em caso de falecimento 
de candidato, devendo o Colégio reunir-se em Brasília-DF, a 
fim de provocar o Congresso Nacional, para que esse Poder 
empregue a celeridade possível no sentido de aprovar a Pro-
posta Legislativa nº 267/2007, de autoria do Senador Renato 
Casagrande, do Espírito Santo, que dispõe sobre a matéria. 
No mais, o Colégio, na unanimidade de seus membros, acatou 
proposta de rever-se o Provimento da Corregedoria-Geral do 
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, de modo a permitir que, 
no SICEL – Sistema de Correições e Inspeções Eleitorais seja 
facultada a participação do representante do Ministério Públi-
co Eleitoral nas correições realizadas nas Zonas Eleitorais. O 
Colégio assumiu ainda o compromisso de, por sua representa-
ção, oficiar ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral reclaman-
do os recursos necessários aos serviços de comunicação móvel 
e à transmissão de dados SM-SAT para as Eleições Munici-
pais, tendo em vista que algumas seções eleitorais se situam 
em áreas extensas e de difícil acesso. Também deve o Colégio 
apresentar à Colenda Corte Superior sugestão para alteração 
da Resolução TSE nº 21.009/02, no sentido de resguardar-se o 
juiz eleitoral no período em que, convocado por seu Tribunal 
de origem, afaste-se momentaneamente dos serviços da Justi-
ça Eleitoral. Decidiu o Colégio, por fim, pela mobilização das 
Cortes Regionais, com presença maciça junto ao Congresso 
Nacional, no sentido de reclamar providências urgentes, de ca-
ráter legislativo, para aprovação das propostas formalizadas a 
partir de reuniões pretéritas dirigidas àquele Poder, visando a 
reforma da legislação eleitoral quanto ao aspecto procedimen-
tal, notadamente em relação aos crimes eleitorais, inelegibili-
dades e prestação de contas, bem como a que se relaciona à re-
forma política, cujo objetivo busca a obtenção de um processo 
eleitoral marcado pela lisura, transparência, maior celeridade 
e legitimidade, de modo a retribuir-se com rigor a prestação 
jurisdicional, afastando toda e qualquer tentativa nefasta de 
tisnar-se a escolha dos representantes do povo e as instituições 
do Estado Democrático de Direito. 
Poconé, 31 de janeiro de 2009. (Relatório de Atividades, TRE-
-MT, 2008/2009, p. 58-59).
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Pleno 2009-2011

Eleição: 14 de abril de 2009

Presidente
Evandro Stábile tomou posse aos 23 de abril 
de 2009. Afastou-se da Justiça Eleitoral em 9 
de junho de 2010.

Vice-presidente 
e Corregedor 

Rui Ramos Ribeiro tomou posse aos 12 de 
abril de 2009. Assumiu a presidência, em 
substituição, aos 9 de junho de 2010, pelo 
afastamento do titular.

Vice-presidente 
e Corregedor

Márcio Vidal ocupou o cargo no período de 
5 de setembro de 2010 até 25 de fevereiro de 
2011.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto

Sebastião de Moraes Filho deixou o TRE-MT 
aos 26 de junho de 2010.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto

Juvenal Pereira da Silva deixou o TRE-MT 
aos 25 de fevereiro de 2011.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto

Luiz Ferreira da Silva assumiu aos 4 de 
março de 2011

Juiz efetivo
César Augusto Bearsi assumiu aos 12 de 
agosto de 2009 e permaneceu até 11 de 
agosto de 2011.

Juiz efetivo
Sebastião de Arruda Almeida iniciou o se-
gundo biênio aos 24 de setembro de 2009.

Juiz efetivo
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues assumiu aos 24 
de março de 2010. 

Juiz efetivo
Eduardo Henrique Miguéis Jacob assumiu 
aos 23 de julho de 2009. Afastou-se da Justiça 
Eleitoral aos 9 de junho de 2010.

Juiz efetivo 
Samuel Franco Dalia Júnior assumiu aos 17 
de junho de 2010.

Juiz efetivo
José Zuquim Nogueira deixou o TRE-MT aos 
11 de fevereiro de 2010.

Juiz efetivo
Renato César Vianna Gomes deixou o TRE-
-MT na sessão de 13 de agosto de 2009, por 
término de biênio. 

Juiz substituto
José Ferreira Leite assumiu aos 25 de feverei-
ro de 2011.

Juiz substituto
Rodrigo Navarro de Oliveira deixou o TRE-
-MT aos 6 de agosto de 2009.

Juiz substituto
Jeferson Schneider assumiu aos 12 de agosto 
de 2009.

Juiz substituto
Gonçalo Antunes de Barros Neto assumiu 
aos 24 de março de 2010.

Juiz substituto
Yale Sabo Mendes deixou o TRE-MT aos 23 
de março de 2010.

Juiz substituto
Lídio Modesto da Silva Filho assumiu aos 23 
de março de 2010 e permaneceu até 25 de 
fevereiro de 2011.

continua...

Juiz substituto
Samir Hammoud assumiu aos 23 de julho 
de 2009.

Juiz substituto
Maria Abadia Pereira de Souza Aguiar dei-
xou o TRE-MT aos 7 de agosto de 2009.

Procurador 
Regional 
Eleitoral

Thiago Lemos de Andrade assumiu aos 12 
de janeiro de 2011. Reconduzido para mais 
um biênio.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Gustavo Nogami deixou o TRE-MT aos 11 de 
janeiro de 2011.

Procuradora 
Regional Eleito-

ral substituta

Ana Paula Fonseca Góes Araújo assumiu aos 
12 de janeiro de 2011

Diretor(a) Geral

Mauro Sérgio Rodrigues Diogo permaneceu 
no cargo até 13 de maio de 2009; Lorivaldo 
Fernandes Stringheta, de 13 de maio de 2009 
a 15 de junho de 2009; Lucymar Kiyomi Ono, 
de 15 de junho de 2009 a 1 de junho de 2010; 
Adenilton Feitosa Valadares, de 1 de junho 
de 2010 a 13 de junho de 2010; Cristiane 
Manzano Manoel de 14 de junho de 2010 a 
28 de agosto de 2011.

Desembargador Evandro Stábile

Nasceu em Presidente Prudente/SP, aos 26 de julho de 1957, 
onde realizou todos os seus estudos. Bacharel em Direito, veio para 
Cuiabá, em 1979, para trabalhar em um escritório de advocacia. 

Ingressou na Magistratura em 1985, por concurso público e no 
ano de 2004 foi promovido a desembargador.

Sua familiaridade com a Justiça Eleitoral se deu quando ainda 
era acadêmico do curso de Direito, ocasião em que foi convocado, 
por duas vezes, para trabalhar na apuração dos votos, como escru-
tinador nas eleições gerais para governador e Senador.

Atuou como juiz eleitoral e integrou o TRE-MT nos anos de 
1996 e 1997. Aos 23 de abril de 2009 foi eleito presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral para o biênio 2009-2011.

Afastou-se aos 9 de junho de 2010.
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Discurso de posse do 
presidente Evandro Stábile

Desembargador Evandro Stábile assina Termo de Posse

Uma nova missão se apresenta diante de nós, porque hoje to-
mamos posse neste Tribunal, mas tenho que o grande desafio 
foi ter chegado até aqui.
A leitura e a saudação do Dr. José Zuquim Nogueira demons-
tram a dedicação minha e do Desembargador Rui Ramos às 
lides eleitorais, o que, sem dúvida, nos capacita para exercer 
mais esta função.
De outro lado, tenho certeza, contamos com a dedicação in-
condicional de inestimáveis parceiros, na pessoa dos servi-
dores desta Corte, pessoas da mais alta qualidade, capacita-
ção técnica e moral, que têm sempre tornado mais suave os 
afazeres daqueles que dirigem esta Corte e, tenho certeza, será 
também nesta gestão.
Quero agradecer a todos aqueles que, também, têm dado seu 
apoio incondicional e frisar aqui o meu profundo respeito à clas-
se política, a quem essa Corte deve a sua existência e que supre 
a sociedade organizada de seus administradores e legisladores.
Sobre os nossos ombros pesa, sim, uma grande responsabi-
lidade pela realização de eleições claras, transparentes e legí-
timas e esse processo de legitimar a eleição muitas vezes leva 
a que sejam excluídos desse processo aqueles que desandam 
para as ilicitudes do mesmo procedimento. E esse fato tem tra-
zido nos últimos anos uma posição curiosa, porque, às vezes, 
é afastado de um cargo público aquele que foi eleito e nesse 
procedimento se tem verificado alguma falha, ilegalidade ou 
irregularidade e eu creio que essa função, cargo, só pode ser 
entregue para outra pessoa que, também tendo passado por 
esse processo, tenha demonstrado que não cometeu nenhuma 
ilegalidade ou irregularidade.
Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral para o próximo pleito.
Nós temos visto o aperfeiçoamento de todas as instituições de-
mocráticas, quer na atuação dos eleitores como na dos candi-
datos e vemos, também, com grata satisfação aos responsáveis 
pela condução das eleições da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, quero mais uma vez agradecer a todos aqueles 
que nos conduziram até aqui.
Hoje, eu e o Desembargador Rui assumimos a administração 
deste Tribunal em processo assemelhado.
A todos o meu muito obrigado. (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 24 set. 2009)

Discurso de posse 
do vice-presidente 
e corregedor, desembargador 
Rui Ramos Ribeiro 

Há quase cinco lustros na magistratura mato-grossense, busco 
a efetividade judiciária, a excelência dos serviços por todas as 
Comarcas e Zonas Eleitorais em que judiquei.
Dentro desse perfil, em nenhum momento – como todo ma-
gistrado mato-grossense – abri mão da independência, im-
parcialidade, transparência, integridade profissional, lealdade 
para com a carreira e para a convicção jurídica, cortesia, pru-
dência, sigilo, dignidade, honra e decoro. Como todos, não me 
estremeci e nem me estremeço diante das pressões populares e 
das manifestações profanas que experimentamos, acreditando, 
sim, que o resistir nos leva à vitória, pois não menos certo é 
que o Judiciário é medido pela autoridade de suas decisões e 
essa autoridade implica no reconhecimento da sua legitimação 
democrática formal e racional, vinculado ao Direito, à Cons-
tituição, aos Tratados e à cultura dos Direitos Fundamentais e 
não através do atender diretamente aos reclamos populares, 
tarefa dada aos políticos, sempre sob a limitação constitucio-
nal, não somos políticos.
As “incisões cirúrgicas” com a indisfarçável vis oficial que 
agrada aos inclinados à ideologia que pregava o relativismo da 
ética e da moral (os fins justificam os meios – Machiavel), com 
a devida vênia, as entendo como atividade espúria e que não 
distancia muito o seu autor da própria natureza e das pessoas 
infratoras. Gera uma tolerância social que é respaldada pela 
população no sentido de que os agentes públicos podem afas-
tar-se da legalidade nítida e atuar de forma que não acomoda 
a integralidade da licitude de seus atos. Essa tolerância com o 
inadequado, irregular e ilícito são os meios que naquela visão 
estão justificados pelos fins procurados.
O patriotismo deve ser constitucional e não o mero tradicio-
nal. O patriota verdadeiro é aquele que se agarra à sua Cons-
tituição e ao ordenamento jurídico. Conta Homero, na Odis-
seia, que Ulisses encontrou, na Ilha das Sereias, criaturas com 
cabeças e vozes de mulheres que, com doces canções, atraí-
am marinheiros ao encontro das rochas. Quando o barco se 
aproximou, uma calmaria se abateu sobre o mar e a tripulação 
utilizou os remos. De acordo com as instruções de Circe, Ulis-
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ses tampou os ouvidos da tripulação com cera, enquanto ele 
próprio foi amarrado ao mastro, de modo que pudesse ouvir 
a canção e passar a salvo pelo perigo. “Aproxime-se, Ulisses!”, 
cantavam as Sereias. Ulisses permaneceu amarrado.
E assim, poderia dizer que esse “mastro” é exatamente a minha 
Constituição Federal e a ela devo me “amarrar”.
Em toda a minha atividade judicante e também no magistério 
procurei de algum modo expressar essa imprescindível carac-
terística que deve permear o trajeto do operador do Direito. 
Como juiz eleitoral em Rosário Oeste, Pontes e Lacerda, Cuiabá 
e como membro substituto deste egrégio Tribunal para o biênio 
iniciado em 2004, igualmente, não deixei de passar adiante esse 
horizonte e, que estamos para servir e não para sermos servidos.
Recordo-me, neste momento, da poetisa chilena Gabriela Mis-
tral, primeira escritora latino-americana a receber o Prêmio 
Nobel de Literatura, em 1945:

Prazer de Servir
Toda a natureza é um desejo de serviço. 
Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. 
Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu; 
onde haja um erro para emendar, emenda-o tu. 
Sê aquele que afasta a pedra do caminho, 
O ódio dos corações e as dificuldades do caminho. 
 
Existe a alegria de ser bom e o prazer de ser justo; 
Existe, sobretudo a sublime, a imensa alegria de servir.
 
Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito; 
Se não houvesse um roseiral para plantar, 
uma empresa que iniciar! 
 
Que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. 
É tão belo fazer uma tarefa que outros recusam! 
 
Mas não caias no erro de que só se conquistam méritos, 
Com os grandes trabalhos; há pequenos serviços 
que são imensos serviços: adornar a mesa, 
arrumar as cadeiras, espanar o pó. 
 
O serviço não é só de seres inferiores. 
Deus, que dá o fruto e a luz, é o primeiro a servir. 
Poder-se-ia chamá-lo assim: “SERVIDOR”. 
E Ele, que tem os olhos em nossas mãos, 
nos pergunta todo dia: “Servistes hoje? A quem? 
À árvore, ao teu amigo ou aos teus familiares?”

É certo, meus Senhores, que as instituições democráticas 
estão funcionando, mas com grau de desfuncionalidade que 
chega a nos assustar, e esse desequilíbrio deve ser amenizado. 
À magistratura essa importante tarefa, mas longe da simples 
onipotência. Trabalhamos e servimos, pois!
Durante as décadas como magistrado, mesmo, por exemplo, 
ainda nos idos da década de 80 na Comarca de Pontes e La-

cerda, época em que a atividade extrativista que tumultuava 
através de ilícitos penais e intranquilizava aquela comunidade, 
naquela época, sim, talvez podia eu perceber alguma atividade 
de capangagem.
Hoje, através das lentes de minha visão, já não mais percebo 
assim. Talvez muito diminuto. Este Estado, a Minha Casa, esta 
terra extraordinária e abençoada não pode ser vilipendiada. 
Não só Moreira Cabral a sonhara, e Dos teus bravos a glória 
se expande, porém, não através da capangagem, que em nosso 
seio não é encontrada, tampouco tolerada, mas através do tra-
balho sério, diuturno, através da mudança fundamental que 
nos diferencia, sim, daqueles que pensam que podem conti-
nuar seus trabalhos da forma costumeira, e ainda falar pelos 
quatro cantos que a Capital mato-grossense é Campo Grande.
Sabem bem sobre o que falo.
Por último, me sinto honrado ao compor este colendo Tribu-
nal Regional Eleitoral, por trabalhar junto aos meus Pares e, 
em especial, pelos servidores a quem entrego a salva de palmas 
que protocolarmente ocorrerá após a minha manifestação, en-
trego a eles todos. Deles, sim, o heroísmo deve ser realçado e 
não aos “BBBs” da vida.
Encerro assim, Sr. Presidente, pois não sou dado às pompas.
Muito Obrigado. (Notas taquigráficas da sessão plenária do 
TRE-MT, 23 abr. 2009).

Posse do vice-presidente do TRE-MT, desembargador Rui Ramos Ribeiro

Homenagem do TRE-MT 
aos servidores pelos 30 
anos de serviços prestados 
à Justiça Eleitoral

O TRE-MT homenageou, na sessão ordinária de 22 de 
setembro de 2009, os servidores Denize Aparecida de Souza 
Mello, Roseni Maria de Castro Thommem, João Carlos Rocha 
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e Ede dos Santos Lisboa pelo dedicado trabalho ao longo de 30 
anos. Cada um deles recebeu das mãos do presidente Evandro 
Stábile uma homenagem e placa com os seguintes dizeres:

A Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso parabeniza a(o) 
ilustríssima(o) servidora(r) (nome do servidor) pelos relevan-
tes serviços prestados ao longo de trinta anos completados em 
10/09/2009 ao Poder Judiciário da União. Nossos agradecimen-
tos, reconhecimento pela honrosa contribuição e dedicação. As-
sina Desembargador Evandro Stábile – Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Homenagem aos servidores Denize Aparecida de Souza Mello, Roseni 
Maria de Castro Thommem, João Carlos Rocha e Ede dos Santos Lisboa

Ginástica Laboral
Objetivando uma melhor qualidade de vida dos servidores 

e também maior rentabilidade no trabalho, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral inseriu, nas atividades diárias, um espaço para a 
ginástica laboral, específica para aqueles que desenvolvem tra-
balho sistêmico e que exige muita concentração.

Servidores em ginástica laboral

XLVIII Encontro do Colégio 
de Presidentes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, sediado 
em Mato Grosso

De 4 a 5 de março de 2010, o Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso sediou o XLVIII Encontro do Colégio de Presi-
dentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, realizado nas depen-
dências do Hotel DeVille, em Cuiabá. 

Autoridades na mesa de honra da abertura do XLVIII Encontro do Colégio 
de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais

Apresentação do coral Flauta Mágica na abertura do XLVIII Encontro do 
Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais

Dentre os assuntos discutidos no interior desse Encontro 
foi proposto pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará, João Maroja, o Programa Eleitor Alfabetizado. Segundo 
notícia veiculada pela Assessoria de Comunicação Social do 
TRE-MT, 
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O programa, de iniciativa do TRE/PA em parceria com a As-
sociação Alfabetização Solidária (AlfaSol), tem como objetivo 
preparar educadores sociais e agentes locais para atuarem em 
cursos de alfabetização de eleitores e/ou candidatos a cargos 
eletivos. Maroja explicou que a iniciativa vem para dar aces-
so ilimitado de bens e serviços às pessoas que, por condições 
alheias, são vulneráveis às formas de desigualdades. ‘O analfa-
betismo é um dos grandes inimigos da democracia, senão o 
maior deles e, por isso, um inimigo que precisamos comba-
ter sem trégua’. Ele destacou ainda que o programa valoriza a 
autoestima, a confiança e a autonomia dos cidadãos, que ao 
serem alfabetizados desenvolvem mais habilidade de reflexão 
e crítica. (Notícias – 04/03/2010. Disponível em: <http://www.
tre-mt.jus.br>)

Outro assunto tratado exaustivamente foi o relativo às di-
ficuldades, especificidades e procedimentos comuns a serem 
adotados nas eleições de 2010, ocasião em que o novo presi-
dente deste Fórum, eleito com 13 votos, Luiz Carlos Santini, 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do 
Sul, prometeu coordenar esse processo, procurando sanar as 
dificuldades de cada Tribunal. De acordo com notícia veicu-
lada no site do TRE-MT, “Em seu discurso de posse Santini 
explicou que irá se empenhar em buscar, junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), soluções para resolver os problemas 
técnicos e estruturais enfrentados por alguns tribunais no país. 
Segundo as palavras do novel presidente, ‘Os TRE´s têm cada 
qual seus problemas peculiares. Em Mato Grosso, por exemplo, 
há locais de difícil acesso e com dificuldade de transmissão de 
dados. Vamos nos empenhar a ouvir cada uma dessas necessi-
dades e buscar solucioná-las junto ao TSE, dentro do que for 
humanamente e estruturalmente possível’, ressaltou.” (Notícias 
– 04/03/2010. Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br>)

Participantes do XLVIII Encontro do Colégio de Presidentes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais

Alterações do Pleno do 
TRE-MT: junho de 2010

Em meados de 2010 ocorreram alterações na composição 
do Pleno. Com o afastamento do desembargador Evandro Stá-
bile, a partir de 9 de junho, assumiu o vice-presidente, desem-
bargador Rui Ramos Ribeiro, que respondeu pela presidência 
até 25 de abril de 2011. A vice-presidência e a corregedoria fo-
ram exercidas pelo desembargador Sebastião de Moraes Filho, 
no período de 9 de junho a 4 de julho, sendo que a partir do 
dia 5 de julho e até o dia 25 de fevereiro de 2011, pelo desem-
bargador Márcio Vidal. No mesmo período afastou-se o jurista 
Eduardo Henrique Miguéis Jacob, substituído por Samir Ham-
moud até 22 de julho de 2011. 

Preparando as Eleições de 2010 
As eleições de 2010 constituíram-se num pleito complexo, 

uma vez que o eleitor deveria votar em seis candidatos dife-
rentes: presidente da República, governador, deputado federal, 
deputado estadual e senador da República, sendo que neste 
último deveria escolher dois nomes. Meses antes do pleito, o 
TRE-MT deu início a uma série de encontros preparatórios 
com os servidores da sede e dos cartórios eleitorais.

Modelos de 
crachás usados nas 
eleições de 2010
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Cadastro Eleitoral 2010: última 
semana do fechamento

O TRE-MT efetivou, em todo o Estado, entre 24 de abril a 5 
de maio de 2010, 55.487 cadastramentos eleitorais. Em Cuiabá 
e Várzea Grande foram realizados mais de 13.587. 

Com o fechamento do cadastro, a Justiça Eleitoral suspende 
o alistamento, a transferência de domicílio eleitoral e as opera-
ções de revisão de dados, para que as informações dos eleitores 
possam ser processadas para as eleições.

Recadastramento Biométrico: 
um avanço democrático

Identificar corretamente os eleitores na hora da votação 
tem sido um dos maiores desafios da Justiça Eleitoral brasilei-
ra. O cadastramento de eleitores, inicialmente realizado ma-
nualmente, passou, a partir da década de 1990, a ser feito de 
modo eletrônico.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nas eleições de 
2008, o sistema biométrico, no qual o eleitor é identificado por 
sua impressão digital e sua fotografia. Esta última é reproduzi-
da na folha de votação que será manuseada pelo mesário. Além 
disso, não é mais necessário que o mesário habilite a urna e a 
libere para o eleitor votar. Será suficiente o simples registro da 
digital para o próprio eleitor liberar a urna para o voto. 

A eleição com o uso da biometria conclui a informatização 
do processo eleitoral, de ponta a ponta, pois até agora somen-
te a identificação do eleitor era manual. Assim, será eliminada 
qualquer possibilidade de erro nesta identificação. (Disponível 
em: <http://www.tre-mt.jus.br>. Acesso em: 10 set. 2010).

Recadastramento biométrico de eleitores

Campo Verde: primeiro 
município do Estado a realizar 
o cadastramento biométrico

No período de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2010, o 
Tribunal Regional Eleitoral realizou o primeiro cadastramento 
biométrico do Estado no município de Campo Verde. Todos 
os eleitores do município foram convocados, dos quais 17.700 
compareceram no local de atendimento para a revisão dos tí-
tulos. Novos eleitores também se fizeram presentes, gerando 
aproximadamente 1.400 operações de inscrição e transferên-
cia. Foram atendidos em média 700 eleitores por dia de tra-
balho. No processo, para cada eleitor foi feito o registro das 
digitais de todos os dedos das mãos, juntamente com a foto-
grafia e a atualização dos demais dados cadastrais. Nas próxi-
mas eleições, em 2012, o município de Campo Verde utilizará 
urnas biométricas.

Campanhas de esclarecimento 
aos eleitores – Eleições 2010

No pleito de 2010 o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso promoveu campanhas de esclarecimento aos eleitores, 
presenciais e on-line. Nessa última modalidade, o presidente, 
desembargador Rui Ramos Ribeiro, assim como o corregedor Recadastramento biométrico de eleitores
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desembargador Márcio Vidal, deixaram diversas mensagens de 
viva voz que puderam ser acessadas pelos internautas. A agili-
dade do TRE-MT na preparação e execução do processo eleito-
ral, nos dois turnos, consagrou, mais uma vez, a competência e 
a credibilidade de que goza a Justiça Eleitoral em Mato Grosso.

Mensagens on-line 
do presidente do TRE-MT, 
Rui Ramos Ribeiro

Eleitor, aqui é o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro. O dia 3 de 
outubro está chegando e você terá que tomar uma das decisões 
mais importantes da sua vida. Você vai eleger pessoas que vão 
cuidar do seu futuro, resolvendo para onde vai o seu dinheiro 
e a qualidade de vida da sua família. Você deixaria sua família 
nas mãos de qualquer um? Você apenas irá fazer um balanço 
de quatro em quatro anos, ou de oito em oito anos na sua casa 
ou na sua empresa? Não fique nessa anestesia coletiva, vote 
consciente, ajude a construir um Brasil melhor para todos nós. 
E não se esqueça, no dia 3 de outubro leve título de eleitor e 
um documento oficial com foto.

Eleitor, aqui é o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro. A urna ele-
trônica garante o sigilo do seu voto. Não se esqueça, não há ne-
nhuma possibilidade de outra pessoa saber em quem você vo-
tou. Se alguém falar que você deve votar em um determinado 
candidato porque ele pegou o seu endereço, seu CPF, número 
da sua identidade, não acredite, o voto é secreto e você vota 
de acordo com sua consciência. Pessoas que fazem pressão e 
ameaçam, não merecem o seu voto.

Eleitor, aqui é o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro. É do dito 
popular: se você jogar lixo no terreno baldio ao lado da sua casa, 
os ratos vão invadir a sua cozinha. Da mesma forma, se você 
vender o seu voto, o problema volta para você, porque você 
revigora criminosamente a corrupção, que impede o bom 
atendimento à saúde e melhorias na educação, por exemplo. 
Tudo isso é consequência do seu voto. Pense nisso, não se ven-
da, vote com qualidade, vote com a sua consciência.
Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes2010/
spots/default.aspx>. Acesso em: 19 out. 2010.

Mensagem on-line do corregedor 
regional eleitoral, Márcio Vidal

Caríssimos eleitor e eleitora. É com alegria que lhes dirijo 
esta singela mensagem em razão das próximas eleições do dia 
3 de outubro deste ano. Estarão vocês exercendo sua cida-
dania ao escolherem os mandatários para os próximos qua-
tro anos e que vão ocupar os cargos no Poder Executivo e 
Legislativo. Vender seu voto a qualquer candidato que seja, 
em quaisquer circunstâncias que sejam, significa que, além 
de alienar sua consciência, que deve lhe ser muito cara, estará 
roubando os sonhos dos seus filhos e das próximas gerações. 
Não pensem os senhores que com esta conduta, a de vender 
voto, não serão responsáveis pela ausência da saúde públi-
ca, da educação, do transporte coletivo, da manutenção das 
avenidas e das estradas pavimentadas, pela inexistência de 
rede sanitária pela proliferação do mosquito da dengue, pela 
precariedade da segurança pública etc. Quem compra voto, 
prática de alguns candidatos, infelizmente, irá recuperar seu 
investimento com o dinheiro da própria sociedade no exer-
cício do cargo, e os senhores eleitores ficarão órfãos, assim 
como a grande parcela da população, daquele serviço de alta 
prioridade para qualquer comunidade. Por isso e por tudo o 
mais, vote consciente, considerando o perfil pessoal dos can-
didatos e suas propostas para a sociedade mato-grossense e 
para o Brasil, no caso da Presidência da República. Um fra-
terno abraço, a todos.
Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes2010/
spots/default.aspx>. Acesso em: 19 out. 2010.

Audiências públicas: a Justiça 
Eleitoral Mato-Grossense torna-
se mais conhecida e respeitada

Visando dar satisfação pública de suas atividades nas elei-
ções de 2010, a Justiça Eleitoral Mato-Grossense promoveu au-
diência pública na manhã do dia 1º de outubro. Essa atividade 
cívica e extremamente democrática objetivou também tornar 
mais conhecidos os esforços do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso durante o processo eleitoral, que incluiu diver-
sas fases: preparatória, momento eleitoral e um terceiro de en-
cerramento do processo, colocando também o cidadão a par 
das formas e mecanismos de interação com a Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense. Segundo notícia veiculada pela Assessoria de 
Comunicação Social do TRE-MT, “O Presidente da instituição, 
desembargador Rui Ramos Ribeiro, destacou a importância de 
a população conhecer melhor a dimensão dos trabalhos desen-
volvidos pela Justiça Eleitoral para garantir o voto dos eleito-
res mato-grossenses. Segundo o mesmo presidente: “[...] se a 
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sociedade conhecer o trabalho desenvolvido poderá perceber, 
com um critério a mais, quão importante é o voto consciente 
para o seu presente e futuro”. “Durante a audiência, o vice-pre-
sidente do TRE-MT, desembargador Márcio Vidal, ressaltou 
que a Corregedoria, além de conduzir as Ações de Investigação 
Judicial Eleitoral desencadeadas pelas denúncias que chegaram 
à Ouvidoria, está realizando diversas operações em parceira 
com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Polícia Fe-
deral para coibir os crimes eleitorais no dia 3 de outubro. “São 
atividades que não podemos repassar maiores detalhes agora, 
mas que surtirão efeito no domingo.” (http://www.tre-mt.jus.
br/eleicoes2010/audiencia.html) 

Tal iniciativa mereceu elogios dos cidadãos comuns, as-
sim como da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato 
Grosso, através do seu presidente Cláudio Stábile, que pon-

Audiência Pública – Hasteamento das bandeiras (da esquerda para a direita: 
desembargador Márcio Vidal, vice-presidente e corregedor do TRE-MT; 

desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do TRE-MT; 
e doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto, juiz-membro do TRE-MT)

Audiência Pública – Desembargador Rui Ramos concede entrevista

Audiência Pública – Mesa de Honra dos trabalhos Audiência Pública – Público presente

derou: “Todos os agentes públicos devem atuar com máxima 
transparência, dando publicidade aos atos administrativos 
conforme determina a Constituição no seu artigo 37.”, 

As Zonas Eleitorais do interior de Mato Grosso, por inter-
médio dos juízes e promotores eleitorais, engrossaram esse mo-
vimento com a realização de campanhas e audiências públicas 
de esclarecimento aos eleitores, como foi o caso da 19ª Zona 
Eleitoral, com sede no município de Tangará da Serra, cujo 
Juiz, Dr. Jamilson Haddad Campos, afirmou: “São iniciativas 
como esta, da Justiça Eleitoral, que contribuem para a difusão 
da democracia em sua plenitude.” Em Brasnorte, atividade se-
melhante também foi realizada na Câmara Municipal, tendo 
como temática a importância do voto consciente e a aplicabili-
dade da Lei da Ficha Limpa, que contou com a participação do 
juiz eleitoral, da promotora de Justiça e do chefe do Cartório.
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Fórum Eleitoral pelo 
Voto Consciente

Visando reforçar as orientações que indicassem ao eleitor 
os malefícios da corrupção eleitoral, especialmente o da venda 
do voto, mecanismo nefasto e que desvirtua o processo de cida-
dania, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Rui Ramos 
Ribeiro e a Procuradoria Regional Eleitoral desencadearam 
uma longa programação de caráter popular capaz de atingir 
um público ampliado e diversificado. Uma dessas ações, que 

repercutiu positivamente e constituiu-se num evento inédito, 
foi a participação do presidente do TRE-MT no programa de 
televisão “Baixada 40º Graus”, conhecido popularmente como 
“Programa do POP”, tendo em vista o nome do apresentador, 
Everton Pop. (Ascom/TRE-MT, 2010).

Diversas atividades integraram o Fórum Eleitoral Voto 
Consciente:

Redator da Lei da Ficha Limpa 
participa do Fórum Pelo Voto 
Consciente  
18/08/2010

O 1º Fórum Estadual pelo Voto Consciente contou com a participação especial do magistrado Márlon Ja-
cinto Reis, um dos redatores da minuta da Lei Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha 
Limpa, e membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). 

MCCE convoca população a 
participar do Fórum Pelo Voto 
Consciente 
19/08/2010

Coordenadores do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em Mato Grosso (MCCE), parceiros do 
Fórum pelo Voto Consciente, elogiaram a iniciativa do TRE-MT e já iniciaram campanha para estimular 
a população a participar do evento: “O evento é de máxima importância, pois traz à tona a necessidade 
dos diversos segmentos da sociedade organizada estar acompanhando e fiscalizando as eleições”, disse o 
coordenador do MCCE, Antônio Cavalcante Filho, o Ceará.

Presidente da OAB reforça 
importância de fórum para voto 
consciente 
20/08/2010

Na busca do voto consciente, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso realizou aos 23 de agosto, às 
14 horas, o primeiro fórum eleitoral voltado à qualidade do voto nas eleições gerais de outubro. Para o 
presidente da Secional em Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Stábile, “o evento 
será de suma importância para ajudar o eleitor em sua escolha, pois será o momento para se debater e 
promover medidas que estimulem a sociedade para fiscalizar o processo eleitoral e combater os abusos 
de poder econômico e político.”

Juiz membro do MCCE e redator 
da Lei da Ficha Limpa concede 
coletiva no TRE-MT 
23/08/2010

O juiz maranhense Márlon Jacinto Reis, membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um 
dos um dos redatores da minuta da Lei da Ficha Limpa, concedeu entrevista coletiva aos 23 de agosto de 
2010, na Casa da Democracia, para falar do Fórum pelo Voto Consciente, realizado pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral e parceiros.

Eleitor deve analisar idoneidade 
de candidatos, diz presidente do 
TRE-MT 
23/08/2010

No lançamento da campanha pela qualidade do voto, que teve início com o Fórum Eleitoral para o Voto 
Consciente, no dia 23 de agosto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desem-
bargador Rui Ramos, reforçando a necessidade de o eleitor analisar a idoneidade e a competência dos 
candidatos, ponderou: “O fato de obter, no TRE, a autorização para concorrer às eleições, não referenda a 
qualidade do candidato. O eleitor tem que estar consciente para o sentido de assepsia do voto e encontrar 
seus próprios critérios para a escolha decisiva”.

TRE-MT realiza palestras nas 
escolas sobre voto consciente 
31/08/2010

A Escola Judiciária Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, deu início às palestras que 
farão parte da campanha em favor do voto consciente. A primeira instituição a receber a Justiça Eleitoral 
foi a escola estadual Marcelina de Campos, localizada no bairro Jardim Santa Amália, em Cuiabá. O even-
to contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas, entre jovens e adultos moradores da região.

Juiz eleitoral de Sorriso ministra 
palestra sobre voto consciente 
09/09/2010

O juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, Wanderlei José dos Reis, ministrou palestra a estudantes, na 
manhã do dia 9 de setembro, sobre o exercício do voto consciente, ficha limpa e sobre algumas normas 
gerais para as Eleições de 2010. Mais de 150 alunos do ensino médio do Colégio Vinicius de Moraes de 
Sorriso assistiram à palestra, no plenário do Fórum. 

Servidores do TRE-MT orientam 
estudantes sobre voto consciente 
09/09/2010

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, iniciou no dia 9 de 
setembro de 2010, campanha pelo voto consciente, com ciclo de palestras em escolas e entidades. Desta 
vez, mais de 150 alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Coração de Jesus participaram do 
evento. 

continua...
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Presidente do TRE-MT orienta 
juízes a realizar audiências 
públicas sobre voto consciente 
09/09/2010

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, encami-
nhou ofício a todos os juízes eleitorais do Estado solicitando aos magistrados a realização de audiências 
públicas com as comunidades locais, a fim de orientar a população sobre a importância do voto conscien-
te. A determinação tem por objetivo o fortalecimento da democracia, atendendo também as diretrizes do 
estabelecidas no 50º Encontro de Presidentes de TREs, realizado entre os dias 19 e 21 de agosto, quando 
foi reforçada a necessidade de aproximação da Justiça Eleitoral com a sociedade.

Voto consciente: Servidores do 
TRE-MT realizam palestras no 
CPA IV 
15/09/2010

Servidores da Escola Judiciária Eleitoral e da Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
realizaram, aos 14 de setembro de 2010, palestra na Escola Estadual Padre João Panarotto, localizada no 
bairro CPA IV, sobre a importância do voto consciente. Mais de 200 pessoas, entre alunos e professores, 
participaram do evento.

Justiça Eleitoral de Brasnorte 
orienta eleitores sobre voto 
consciente  
17/09/2010

O juiz da 56ª Zona Eleitoral de Brasnorte, Francisco Ney Gaíva, e a promotora eleitoral, Enaile Laura Nu-
nes da Silva, realizaram audiência pública na Câmara de Vereadores com a participação de estudantes do 
ensino médio, vereadores, representantes de partidos políticos e a população em geral, sobre a importân-
cia do voto consciente e a aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa. 

Juiz de Brasnorte inspeciona 
locais de difícil acesso e orienta 
eleitores sobre voto consciente 
17/09/2010

O juiz eleitoral da 56ª Zona Eleitoral de Brasnorte, Francisco Ney Gaíva, e o chefe de cartório, Flávio 
Ribeiro, realizaram, no dia 14 de setembro de 2010, inspeção eleitoral e palestra na Gleba Tibagi e São 
Bento, ambas em locais de difícil acesso. O objetivo foi o de verificar os locais para conhecer as necessida-
des de transporte para o dia 3 de outubro, data das Eleições Gerais de 2010. 

Estudantes discutem Voto 
Consciente no II Fórum Eleitoral 
19/09/2010

Acadêmicos de seis Faculdades de Direito de Cuiabá e Várzea Grande - Universidade Federal de Mato 
Grosso - Unic, Univag, Unirondon, Faculdade Afirmativo e do Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura - 
apresentaram trabalhos na área de Direito Eleitoral. 

II Fórum pelo Voto Consciente: 
alunos e professores 
universitários elogiam iniciativa 
do TRE 
21/09/2010

Acadêmicos de seis faculdades de Direito de Cuiabá e Várzea Grande discutiram, na tarde de 21 de 
setembro, diversos temas relacionados à qualidade do voto, Lei da Ficha Limpa e formas de combate à 
corrupção eleitoral. O palco da discussão cívica foi o II Fórum Eleitoral pelo Voto Consciente, realizado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, na Casa da Democracia. O presidente do TRE-MT, 
desembargador Rui Ramos Ribeiro, fez a abertura do Fórum enfatizando a importância do trabalho de 
conscientização e ampliação dessa rede que está sendo formada em busca da melhoria do voto.

Voto consciente: servidores da 
Justiça Eleitoral em Araputanga 
orientam estudantes 
23/09/2010

Servidores do Cartório da 41ª Zona Eleitoral, com sede em Araputanga, promoveram, no dia 22 de se-
tembro de 2010, palestra sobre a importância do voto consciente para, aproximadamente, 200 estudantes 
secundaristas da Escola Estadual Juscelino Kubistchek, localizada no distrito de Lucialva, que pertence 
ao município de Jauru. Na ocasião, os alunos tiveram oportunidade de conhecer melhor o papel dos 
cargos que estão em disputa nestas eleições. “Contamos com uma plateia jovem, mas bastante politizada 
e altamente interessada em temas relacionados às Eleições de 2010”, comentou Yuri da Costa, chefe do 
Cartório da 41ª ZE.

Juiz de Tangará realiza audiência 
pública sobre eleições limpas 
23/09/2010

O Juiz do município sede da 19ª Zona Eleitoral de Tangará da Serra realizou, aos 22 de setembro, audiên-
cia pública referente à campanha Eleições Limpas: não vendo o meu voto, lançada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). A realização 
de audiência teve o objetivo de difundir a conscientização da importância do voto consciente, a fiscaliza-
ção para coibir a compra e a venda de votos, e difundir os meios de denúncia. 

Alunos de Pedra Preta são 
orientados com palestra sobre 
voto consciente 
28/09/2010

A 32ª Zona Eleitoral de Pedra Preta realizou, no dia 28 de setembro, palestra sobre o voto consciente, 
atividade integrante do Fórum Eleitoral promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O 
evento aconteceu na Escola Estadual 13 de Maio e contou com a participação de aproximadamente 300 
alunos do nível médio e professores da escola. A juíza eleitoral Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto mi-
nistrou a palestra sobre a importância do voto e o direito ao voto desde o império até a redemocratização 
do país, após a promulgação da Constituição Federal de 88.

Faculdade de Rondonópolis é 
parceira da Justiça Eleitoral na 
promoção do voto consciente 
02/10/2010

Para as Eleições Gerais de 2010, a Justiça Eleitoral de Rondonópolis contou com a colaboração da profes-
sora de Responsabilidade Socioambiental da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis (FAR), Ana Paula 
Beer. A docente criou o Projeto Anhanguera Cidadão II, que possui espaços para reflexão e ações que 
promovem o voto consciente. O projeto foi idealizado a partir das aulas de Ética, no interior da discipli-
na Responsabilidade Socioambiental, no curso de Administração da Faculdade, buscando intensificar 
a atuação dos alunos na comunidade, criando espaços de reflexão e ações visando à conscientização da 
população sobre a importância da participação cidadã e do voto consciente.

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/campanhas/campanhavotoconsciente.aspx>. Acesso em: 3 nov. 2010
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Eleição direta 2010: 
1º e 2º turnos

A eleição para o cargo de Presidente da República ocorreu 
em dois turnos, realizados em 3 e 31 de outubro de 2010. Em 
Mato Grosso, os demais cargos foram decididos no primeiro 
turno.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação So-
cial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, “a totali-
zação dos votos do segundo turno das eleições presidenciais 
em Mato Grosso foi a mais rápida da história do Estado, com o 
resultado oficial sendo divulgado às 20h42min do domingo. A 
votação foi encerrada às 17 horas, apenas três horas e quarenta 
minutos antes do TRE-MT divulgar o resultado das eleições no 
Estado. Na avaliação do corregedor e vice-presidente Márcio 
Vidal: “Todas as falhas identificadas no primeiro turno foram 
sanadas, possibilitando, assim, a divulgação final do resultado 
do 2º turno em tempo recorde.” (Ascom-TRE-MT, 03/11/2010)

Diversos percalços dificultaram o transporte das urnas 
eletrônicas, especialmente para as localidades de difícil aces-
so, levando-se em conta o forte aumento das chuvas, porém, 
foram eles devida e competentemente superados pela pron-
ta ação do Tribunal Regional Eleitoral. Relata a Assessoria de 
Comunicação que: “Neste segundo turno das Eleições Gerais 
de 2010, duas seções eleitorais no município de Vila Bela da 
Santíssima Trindade iniciaram a votação por volta das 10h00 
da manhã. O motivo foi o atraso na chegada das urnas eletrô-
nicas nos locais. Após o restabelecimento da situação, a vo-
tação nesses locais transcorreu normalmente. As seções estão 
localizadas em glebas na zona rural do município. Em virtude 
da queda de uma ponte que dá acesso aos assentamentos, as 
urnas tiveram que ser transportadas pelo rio. Imediatamente 
após detectar o problema, a Justiça Eleitoral providenciou um 
barco para viabilizar a chegada das urnas na Gleba Ritinha, 
que iniciou a votação às 9h30 e na Gleba Ricardo Franco, que 
iniciou às 10h15.”

Desafio no transporte das urnas – queda de uma ponte no município de Vila Bela da Santíssima Trindade
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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rui Ramos Ribeiro, acompanhou de perto o processo eleitoral, 
transitando em diversos espaços de votação da Capital, assim como no Ganha Tempo, onde foram depositados os votos em trânsito.

A apuração dos dois turnos eleitorais foi realizada no Centro de Eventos do Pantanal, tendo o processo sido acompanhado pre-
sencialmente e em tempo real pela população e pela imprensa.

Apuração das eleições no Centro de Eventos do Pantanal; imprensa e população presentes

Presidente do TRE-MT, desembargador Rui Ramos Ribeiro, 
percorrendo os locais de votação

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T

Ac
er

vo
 A

sc
om

-T
RE

-M
T



Parte II – Justiça Eleitoral em Mato Grosso: percurso, evolução e personalidades 289

Resultado das Eleições 
2010 em Mato Grosso

Eleição direta: 2010

Presidente

1º turno: 3 de outubro de 2010
Candidato Sigla partidária Votos

José Serra PSDB 678.614
Dilma Vana Rousseff PT 659.771
Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima PV 184.339
Plínio Soares de Arruda Sampaio PSOL 11.299
José Maria Eymael PSDC 912
José Maria de Almeida PSTU 555
José Levy Fidelix da Cruz PRTB 510
Ivan Martins Pinheiro PCB 475
Rui Costa Pimenta PCO 118

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Presidente eleito

2º turno: 31 de outubro de 2010
Candidato Sigla partidária Votos

Dilma Vana Rousseff PT 729.747
Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Governador eleito

Candidato Sigla partidária Votos
Silval da Cunha Barbosa PMDB 759.805

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Senadores eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Blairo Borges Maggi PR 1.073.039
José Pedro Gonçalves Taques PDT    708.440

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Federais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
Wellington Antônio Fagundes PR 145.460
Homero Alves Pereira PR 112.421
Valtenir Luiz Pereira PSB 101.907
Carlos Gomes Bezerra PMDB 90.780
Ságuas Moraes Sousa PT 88.654
Pedro Henry Neto PP 81.454
Júlio José de Campos DEM 72.560
Eliene José de Lima PP 66.482

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010

Deputados Estaduais eleitos

Candidato Sigla partidária Votos
José Geraldo Riva PP 93.594
Sérgio Ricardo de Almeida PR 87.407
Sebastião Machado Rezende PR 51.552
Mauro Luiz Savi PR 47.663
Jeferson Wagner Ramos PR 32.270
Romoaldo Aloísio Boraczynski 
Júnior PMDB 29.507

José Joaquim de Souza Filho PMDB 28.407
Ezequiel Ângelo Fonseca PP 26.443
José Domingos Fraga Filho DEM 26.431
Percival Santos Muniz PPS 26.178
Guilherme Antônio Maluf PSDB 26.156
Wallace Santos Guimarães PMDB 25.129
Nilson José dos Santos PMDB 24.638
Ademir Antônio Brunetto PT 23.693
João Antônio Cuiabano Malheiros PR 23.551
Aparecida Maria Borges Bezerra PMDB 22.964
Hermínio Barreto PR 22.825
Dilmar Dal Bosco DEM 22.284
Luiz Marinho de Souza Botelho PTB 20.094
Airton Rondina Luiz PP 19.712
Walter Machado Rabello Júnior PP 18.696
Carlos Antônio de Azambuja PP 18.485
José Antônio Gonçalves Viana PDT 16.695
Luciane Borba Azoia Bezerra PSB 14.294

Fonte: Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br/infele/padrao.aspx>. Acesso em: 30 
abr. 2010
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Discurso do presidente Rui 
Ramos Ribeiro na Diplomação 
dos Eleitos em 2010

Por ocasião da diplomação dos eleitos em 2010, o presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rui Ramos 
Ribeiro, pronunciou, no dia 16 de dezembro, significativo dis-
curso:

Senhor Governador Silval da Cunha Barbosa, permita-me ao 
cumprimentá-lo já estar cumprimentando a todos os presen-
tes, as autoridades, os componentes da mesa, os meus colegas 
de Tribunal Regional Eleitoral, os meus colegas de Justiça Es-
tadual.
V. Exa. já me facilitou o trabalho lendo o nome de todos que 
deveriam já ser saudados, de modo que eu fico já bastante 
tranquilo, porque não podemos falar muito, não é bom.
Familiares dos diplomados e servidores,
Senhoras e senhores,
Por meio desta sessão solene de diplomação dos eleitos, o Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso conclui o processo 
de administração das Eleições Gerais de 2010, significando, 
porém, mais que uma formalidade voltada à obediência a pre-
ceitos legais. Configura, na verdade, uma celebração de home-
nagem à escolha e confirmação da democracia como sistema 
político de governo.
Há poucos dias, nos lembrava o Ministro Enrique Ricardo 
Lewandowski, que a palavra “candidato” provinha do latim 
“candidatus”, “aquele que se veste de branco” (candidus), numa 
referência a Roma antiga, quando o candidato a um cargo no 
Forum Romanum tinha que usar uma toga branca, vestimenta 
que servia para mostrar, aos eleitores, a virtude, a honra, a res-
peitabilidade e, consequentemente, a garantia de honestidade 
de princípios do político no exercício do cargo a ele confiado.
No mundo como o de hoje, onde quase todos os países se 
qualificam como democráticos, quanto a essa forma de orga-
nização judicial, deve agora o eleito, para a sua legitimidade, 
ir além e se atender, em especial para o aperfeiçoamento da 
democracia, a inarredável observância da ética, tanto no sen-
tido passivo como no proativo (faça ao outro o que quer que 
faça a ti), horizonte de ingredientes que dão a distinção ní-
tida àqueles que demonstram a elevação individual por sua 
capacidade de persuasão e administração, sempre baseada no 
exercício da cidadania, no respeito às leis e, assim, veiculando 
o reconhecimento de um andar quase que em conjunto com a 
democracia e a ética.
A democracia, ao contrário do regime autoritário, é sempre 
um regime ameaçado, precário, que invoca uma defesa diária 
de sua essência, pois incita a liberdade que promove certa 
desordem, como toda ordem implica um certo constrangi-

mento, delineando, assim, a construção permanente do re-
gime democrático. 
Senhores diplomados, o núcleo da esfera pública nacional 
tem como proa o princípio da coalização partidária, medi-
da que não auxilia na viabilidade de convivência organizada 
e cooperada entre os atores políticos. Os Senhores, eleitos 
democraticamente como todos os demais no Brasil, penso, 
poderiam se articular moral e intelectualmente, na cor de au-
toalimentação e da autorreferência, a implicar a garantia de 
um comportamento ético-responsável, comprometido com 
os interesses do País e não embebido e cristalizado na vonta-
de do partido a que pertence. Esse é o anseio que escutamos 
nas ruas.
Não teci críticas e nem faria isso, nem razão as tenho, só me 
manifestei uma vez que não há horizonte possível senão o 
compromisso incensurável para com o aperfeiçoamento des-
sas garantias democráticas, cujo compromisso, se não obser-
vado, qualquer que seja o desenvolvimento dele nascido não 
haverá de ser bem-vindo.
A opção foi feita pelos cidadãos mato-grossenses. A democra-
cia é o direito a essa opção o eleitor, dia-a-dia mais ético, vai 
acompanhando cada vez mais os atos dos escolhidos após a 
posse, e pedimos a Deus que os inspire e capilarize o sentimen-
to da grandeza da missão dos Senhores diplomados.
Desvio-me um pouco e exclamo: como reluz a Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense. Cumprida, e bem cumprida a nossa missão 
constitucional através de pessoas extraordinárias, que diutur-
namente, com trabalho, perseverança e otimismo, auxiliam na 
construção de um País que reafirma a dignidade de si mesmo.
Convido a população mato-grossense a acompanhar e a fis-
calizar também o nosso trabalho na Justiça Eleitoral. Somos 
servidores públicos e, nessa condição, é nossa obrigação atuar 
obedecendo às virtudes fundamentais.
Assim, para terminar, sejam felizes os Diplomados, dia-a-dia, 
sem exclusão de qualquer dia, no exercício de seus mandatos.
É o que todos desejamos, podem ter certeza.
Muito obrigado a todos. (Notas taquigráficas da sessão plená-
ria do TRE-MT, 16 dez. 2010)

 
Pleno 2011-2013

Eleição: 26 de abril de 2011

Presidente
Rui Ramos Ribeiro foi reconduzido para mais 
um biênio e assumiu aos 26 de abril de 2011.

Vice-presidente 
e Corregedor 

Gerson Ferreira Paes assumiu aos 26 de abril 
de 2011.

Vice-presidente 
e Corregedor 

substituto
Luiz Ferreira da Silva

Juiz efetivo
César Augusto Bearsi deixou o TRE-MT aos 
11 de agosto de 2011.

continua...
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Juiz efetivo
Rodrigo Navarro de Oliveira assumiu aos 15 
de agosto de 2011.

Juiz efetivo
Sebastião de Arruda Almeida iniciou o segun-
do biênio aos 24 de setembro de 2011.

Juiz efetivo Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
Juiz efetivo Samuel Franco Dalia Júnior

Juiz substituto José Ferreira Leite

Juiz substituto
Jeferson Schneider deixou o TRE-MT aos 11 
de agosto de 2011.

Juiz substituto
Pedro Francisco da Silva assumiu aos 15 de 
agosto de 2011.

Juiz substituto
Gilperes Fernandes da Silva assumiu aos 10 de 
janeiro de 2012.

Juiz substituto
Samir Hammoud deixou o TRE-MT aos 22 de 
julho de 2011.

Juiz substituto
André Luiz de Andrade Pozetti assumiu aos 
18 de outubro de 2011.

Juiz substituto
Jones Gattass Dias assumiu aos 20 de junho 
de 2011.

Juiz substituto 
Gonçalo Antunes de Barros Neto, deixou o 
TRE-MT por término de biênio aos 20 de 
outubro de 2011.

Procurador Re-
gional Eleitoral

Thiago Lemos de Andrade

Procuradora 
Regional Eleito-

ral substituta

Ana Paula Fonseca de Góes Araújo assumiu 
aos 12 de janeiro de 2011.

Diretor(a) Geral

Cristiane Manzano Manoel permaneceu no 
cargo até 28 de agosto de 2011, substituída 
por Mauro Sérgio Rodrigues Diogo aos 29 de 
agosto de 2011.

Fonte: TRE-MT. Pleno atualizado até 25 jan. 2012.

Desembargador Rui Ramos Ribeiro

Nasceu em Bauru/SP aos 25 de agosto de 1958, descen-
dendo de João Ribeiro e Jacyra Cardoso Ramos Ribeiro. 
Estudou até o ensino superior em sua cidade natal, bachare-
lando-se em Direito, pela Faculdade de Direito de Bauru/SP, 
instituição Toledo de Ensino, entre 1978 e 1982. Seis meses 
depois obteve o registro na Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Seccional de São Paulo, em 28 de dezembro de 1982.

Antes de ingressar na Magistratura mato-grossense, ocupou a 
função de Técnico em Ciências Jurídico-Sociais junto à Secretaria 
de Administração Pública do Estado de Mato Grosso, entre os me-
ses de junho a agosto de 1983.

Prestou concurso público e foi aprovado, ingressando na Ma-
gistratura mato-grossense em 4 de dezembro de 1986. 

Atuou na Justiça Eleitoral como juiz, sendo que sua primeira 
participação junto ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral ocorreu 
durante a gestão 2003/2004, quando foi nomeado juiz substituto, 
tomando posse em 19 de dezembro de 2003. Nessa função mante-
ve-se até 2005, quando foi promovido a desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Retornou à Justiça Eleitoral de Mato Grosso como juiz efetivo 
aos 12 de abril de 2009, ocasião em que foi eleito vice-presidente e 
corregedor (gestão 2009/2011).

Pelo afastamento do presidente Evandro Stábile, assumiu, em 
substituição, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, a partir de 9 de junho de 2010.

Foi eleito presidente da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, biênio 
2011-2013, no dia 26 de abril de 2011.

Discurso de posse do 
presidente Rui Ramos Ribeiro

O mundo ficou menor. Não sei se pelos carros, aviões, foguetes 
ou por causa da internet. O fato é que a todo instante estamos 
com nossos olhos voltados para todas as partes do mundo. 
Conflitos no Egito e na Costa do Marfim, a guerra civil ou 
religiosa (quem sabe?) na Líbia, o terremoto e consequen-
te tsunami no Japão, as mudanças climáticas, as descobertas 
científicas, a Copa do Mundo 2014, o que pode acontecer na 
economia e na política para o próximo mês, ou ano, ou dé-
cada. Estamos sempre buscando melhorar, aprimorar, aper-
feiçoar, atingir o topo, ocupar o primeiro lugar. Nessa busca 
incessante, avançamos de peito blindado, conquistando e 
atendendo os preconceitos sociais, alimentando nossos egos 
com nossas conquistas. Já avançamos na produção agrícola, na 
pecuária, nos meios de transporte, na economia de um modo 
geral. Podemos sim olhar para o mundo com a sensação de 
que não estamos parados no tempo, que temos a palavra pro-
gresso estampada em nossas bandeiras de vida e de conquistas, 
somos homens e mulheres que fazem.
E essas conquistas a cada dia nos enaltecem e nos afastam.
Era 8 de abril de 1719. São Gonçalo Velho, pouco abaixo da foz 
do Rio Coxipó-Mirim, no Rio Cuiabá. O capitão-mor Pascoal 
Moreira Cabral determina que se lavre o “Termo de Certidão”, 
que visava assegurar seus direitos de descobridor e explorador 
das minas ali encontradas por seus homens, fundando assim 
o Arraial de Cuiabá. Determina porque é determinado, exímio 
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caçador de índios e conhecedor de ouro, não lê, nem escreve. 
Determina porque sabe que haveria de fazer, como Antônio 
Pires de Campos, chefe de outra bandeira, também chamadas 
de monções, que travou luta com índios na confluência dos 
Rios Coxipó e Cuiabá, capturando-os para trabalharem como 
escravos nas lavouras do litoral e deixando à mostra os cami-
nhos para Moreira Cabral. Não era fácil viver por aqui na-
quela época. “Em serviço de sua Real Majestade, já perdemos 
até agora oito homens brancos, fora negros”, teria dito ele em 
carta levada pelo capitão Antonio Antunes Maciel juntamente 
com o Termo de Certidão ao capitão-general governador da 
Capitania de São Paulo, Dom Pedro de Almeida Portugal, o 
que levou o bandeirante a ser nomeado guarda-mor regente 
do já Arraial de Cuiabá. Ele sabia que a região era de conflitos 
constantes entre as tribos Bororos, Caiapós, Guaicurus, Xa-
vantes, Parecis e Bakairis, entre outras, ora se unindo contra 
a indesejada presença dos brancos, ora disputando entre si os 
rios e as terras mais férteis. Já eram conquistas.
Conquistas que em nossa capital remontam 292 anos de his-
tória, que honrosamente acolheram Miguel Sutil de Oliveira, 
outro bandeirante, contemporâneo do fundador da nossa 
querida cidade, e que talvez tenha sido o maior responsável 
pela sua localização, ao encontrar nas margens do córrego da 
Prainha uma mina de ouro que mudou a história do Centro-
-Oeste brasileiro e a história dos bandeirantes.
Acomoda-se também em nossa história o marechal Cândido 
Rondon, que quase 200 anos depois de Moreira Cabral, em 
1909, determina como sendo em Cuiabá o Centro Geodésico 
da América do Sul.
Como viajaram esses homens, se afastaram de seu conforto, 
de seus lares, para explorar e conquistar regiões ermas e quase 
desconhecidas, ou para levar mais desenvolvimento àquelas 
já descobertas. Mas essas conquistas não os afastaram de seus 
propósitos, de seus ideais, de suas metas. Não os afastaram de 
suas verdadeiras identidades. Sabiam que a conquista era ne-
cessária, acreditaram nela, e embarcaram nas emoções que os 
trouxeram para 2011. E aqui estamos nós, diante de tamanho 
legado, e tamanha responsabilidade.
A cada dia que me levanto, tenho comigo mesmo para jamais 
esquecer de onde vim. Para onde quero ir. Mas, acima de tudo 
e sempre em primeiro lugar, qual é a minha identidade e com 
essa terra? O que nos une? Só assim é possível manter as metas 
vivas, os objetivos claros e a luta limpa.
O mundo ficou menor sim, mas a nossa visão ampliada pelas 
lentes da internet e dos jornais, sejam eles em papel, eletrôni-
cos ou televisivos, desloca a nossa visão para outros lugares, 
outros assuntos, outros povos, outros planetas, o que não é 
ruim, não faz mal, se usarmos o que acontece lá fora para me-
lhorarmos sempre o que temos aqui dentro, dentro de cada 
um de nós, dentro dos nossos corações e das nossas mentes, 
dentro das nossas casas, no relacionamento com nossos pais, 
nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, nossos vizinhos, 
amigos, inimigos, e com aqueles que não conhecemos, mas 
que como nós levantam a cada dia para uma nova conquista.

Tenho que pensar em meus atos, meus exemplos, as marcas 
que deixo na minha história e na história de Mato Grosso, nos 
exemplos que ficarão expostos, como feridas, para todos ve-
rem. Inevitavelmente, tenho que pensar em que marcas quero 
deixar para aqueles que virão.
E não necessariamente as grandes marcas, porque todas as 
nossas crenças aparecem principalmente nos pequenos atos, 
aqueles que nos colocam frente a frente com quem somos. 
Desde estacionar o carro respeitando as leis de trânsito, des-
de pagar a água que bebemos dentro do supermercado, desde 
ajudarmos aquele que bate à nossa porta pedindo, às vezes im-
plorando, por nossa ajuda.
Quão grande é o poder que temos, se não de mudar o mun-
do, no mínimo melhorá-lo, com ações sinceras e corretas, 
diante dos olhos dos homens e dos olhos de Deus. Dito Ja-
mes Hunter em O Monge e o Executivo, ao rever com muita 
propriedade a mais famosa citação bíblica que diz que deve-
mos amar ao próximo como a nós mesmos. Hunter atualiza 
o entendimento do texto bíblico trocando a palavra amar 
por respeitar. Essa mudança simples torna possível cumprir-
mos o desejo do Criador, pois nem sempre somos capazes de 
amar alguém, algumas vezes nem somos capazes de amar a 
nós mesmos, mas temos o dever moral de respeitar. Respeitar 
opiniões, mesmo sem concordar com elas, respeitar decisões, 
e quando não concordamos, usamos o respeito para mudá-
-la, respeitar credos, etnias, coragens e covardias. Se Pascoal 
Moreira Cabral veio a Mato Grosso procurar escravos para 
trabalharem nas lavouras, veio usar a força para oprimir. En-
controu guerreiros como ele, que defenderam suas terras e 
seus ideais.
Nosso entendimento de progresso está evoluindo. Não po-
demos mais aceitar que atos necessários para o progresso de 
ontem se repitam na realidade de hoje. Temos o dever de nos 
respeitarmos. Respeito não se impõe, se conquista. Nas con-
quistas de nossos corajosos bandeirantes não havia muito 
respeito pelo diferente, mas havia o respeito pela coragem de 
fazer diferente, e é esse respeito que coloca esses homens na 
história. Hoje a coragem ainda é motivo de respeito, mas os 
objetivos a serem alcançados mudaram, e mais respeitados são 
aqueles que conquistam sem oprimir, inferiorizar ou escravi-
zar. Mais respeitados são aqueles que, acima de tudo, respei-
tam a si e aos outros. Mais respeitados são aqueles que, com 
coragem, expõem suas verdades, sem medo dos preconceitos 
ainda medidos pela sociedade.
Talvez nos sintamos respeitadores de nós mesmos e dos outros 
quando agimos com normose, ou doença da normalidade, que 
pode ser definida como o conjunto de normas, conceitos, valo-
res, estereótipos, hábitos de pensar ou agir que são aprovados 
por consenso ou pela maioria em uma determinada sociedade.
Nas histórias de Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, ou-
tras figuras deixaram marcas que, assim como as deixadas pe-
los bandeirantes Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, Artur 
Paes de Barros e Fernão Paes de Barros, fundadores da Vila 
de Nossa Senhora do Parto, hoje Diamantino, estão aos pou-
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cos sendo esquecidas, amortecidas pela normose, por histórias 
não contadas, por memórias perdidas.
O mundo está repleto de bons discursos, mas me conside-
ro pretensioso o bastante para desejar que de alguma forma 
possa melhorar o mundo. Assim como nos desbravamentos, 
nas colonizações, nas instalações de linhas de comunicação, 
no humor ácido, é necessário olharmos com franqueza para 
nossa verdadeira identidade, para quem habita dentro de nós, 
para quem queremos ser e para os exemplos que estamos dei-
xando. É necessário nos vermos na normose, pois somente 
olhando a nós mesmos podemos olhar os outros e exercermos 
de verdade a alteridade, a compreensão de que existimos a 
partir do outro, da visão do outro, o que nos permite também 
compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, par-
tindo tanto do diferente quanto de nós mesmos, sensibiliza-
dos que somente somos e estamos pela experiência do contato 
com o outro.
A reforma política. A coletividade não pode ficar alheia.
O fim das coligações, que nem vertical precisa ser, como meio 
de prejuízo ao sistema proporcional, quando este permite “voz 
às minorias” e fratura “sistemas que tenham partidos ideológi-
cos, programáticos, que se unem...”, o aspecto de benefícios ao 
“personalismo” e enfraquecimento dos partidos políticos por 
meio do “distritão” e o sistema distrital, para a possibilidade 
de perpetração das oligarquias políticas se adotado o sistema 
de lista fechada, o voto facultativo, o fim da reeleição, o finan-
ciamento público de campanha, a cláusula de desempenho e 
as formas de consultas populares (art. 14 CF), a viabilizar a 
democracia participativa, que se soma à representativa, como 
advertiu o Exmo. Sr. Dr. Ministro Presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, Ricardo Lewandowski: “[...] é preciso trazer o 
povo para dentro do Congresso Nacional. Assim, ao invés de o 
Congresso ser pautado preponderantemente pelo Poder Exe-
cutivo, seria pautado também pela iniciativa popular”.
Todos esses itens devem ingressar no conhecimento popular. 
Devem ser apreciados e dar a qualidade necessária à democracia.
A melhoria do Judiciário não se desprende de tal horizonte. 
Hoje o perfil ético do julgador se revela mais importante que o 
técnico diante do cenário revelador de que o direito ao longo 
dos dias de trabalho será conhecido, mas não a ética, e, quando 
inexistente rebaixará o ser humano ao grau animalesco e de 
primitivo espírito, comprometendo nossos ideários.
A tradição também no Judiciário Mato-grossense nos im-
põe a tarefa de sermos também éticos, e jamais admitirmos 
a analgesia para nossas conclusões, de que se o nosso Estado 
é condutor e provedor material, produzindo proteína animal 
inclusive, como exemplo de sua competência, jamais, nunca, 
permitiremos a sua “morte” em troca de avanços hedonísticos 

“autorizadores” das manobras, negociatas e toda improbidade 
que permeia aquele e/ou muitos que dizem observar o bem 
comum por meio de atitudes imorais e ilícitas.
A crença de que se precisa do Estado para se conseguir antipi-
rético, como investimento na saúde ou como investimento na 
educação, palestras de doutores ou mesmo através de “intelec-
tóides”, parece ter gênese na hegemonia e bloco hegemônico 
controlador do sistema educacional, das instituições religiosas 
e meios de comunicação.
Como falava Antonio Gramsci, na verdade, levam a submissão 
aos dominados em nome da nação ou da Pátria a um supos-
to “destino nacional” provocador, como se fosse algo natural, 
mas inibidora da potencialidade de reação, deve ser veemen-
temente repudiada também pelo Poder Judiciário, através de 
suas decisões que preservam os direitos humanos, a dignidade 
como fundamento da República, consoante artigo 1º da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil.
Assim como Pascoal Moreira Cabral, Antônio Pires de Cam-
pos, Antônio Antunes Maciel, Miguel Sutil de Oliveira e Ma-
rechal Cândido Rondon, precisamos conhecer melhor nosso 
querido Mato Grosso, exigindo respeito ao seu povo, a sua ju-
ventude e gerações, como, por exemplo, instituindo segurança 
às fronteiras internacionais, evitando-se o viés da criminali-
dade mais funesta, através do tráfico de drogas e de armas, e 
assim prevenindo, amparando e não somente punindo muitas 
vezes de modo ineficaz.
Não precisamos de publicidade que não esteja sustentada na 
produção de serviços.
Com a ajuda de Deus, manteremos todo o desenvolvimento 
deste Tribunal Regional Eleitoral. Os servidores leais e indis-
pensáveis nos ajudam em muito na realização da atividade 
típica de promoções humanas e formação continuada para 
maior especialização, e, por consequência, e ao lado de todos 
os membros desta Corte, continuaremos a esgotar nossos esto-
ques de processos, efetivar a construção de prédios para abri-
gar cartórios eleitorais e melhorias concretas para promover 
o voto consciente e a cidade limpa por ocasião das eleições 
municipais de 2012.
Talvez eu pretenda muito.
Fato é que nas regras simples da minha vida, nas minhas per-
guntas matutinas, estou sempre presente de mim, alimen-
tando meus bons hábitos, meus sonhos e encarando a minha 
realidade. Assim, tomo, e continuarei tomando minhas deci-
sões, aquelas que influenciarão os dias que virão, aquelas que 
espero, do mais profundo do coração, sejam as melhores para 
o bem dos que aqui trabalham, dos que daqui dependem, dos 
que aqui vivem... de todos nós! (Notas taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 26 abr. 2011)
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Resultados alcançados em 2011

A administração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, presidido pelo desembargador Rui Ramos Ribei-

ro, atuou em 2011 priorizando a modernização da gestão do 
poder judiciário eleitoral e fomentando a interação dos servi-
dores, que participaram dos trabalhos oferecendo soluções que 
impactassem a qualidade dos serviços prestados ao jurisdicio-
nado e também à população.

A participação dos servidores na política administrativa foi 
selada no I Fórum de Representantes das Zonas Eleitorais, 
evento realizado na sede do Tribunal entre os dias 24 a 26 de 
outubro de 2011, que reuniu representantes das 60 Zonas Elei-
torais do Estado.

Encontro de Servidores de Ouvidorias da Justiça Eleitoral

I Fórum de Representantes das Zonas Eleitorais – I FREZE

O Fórum permitiu que soluções inovadoras na administra-
ção dos trabalhos cartorários fossem compartilhadas entre os 
servidores dos cartórios, responsáveis diretos pelo atendimen-
to aos eleitores e jurisdicionados de 1ª Instância. 

Ainda no começo do ano, o Tribunal sediou também o en-
contro dos Servidores de Ouvidorias da Justiça Eleitoral, que 
reuniu representantes das 19 Ouvidorias instaladas nos TREs 
de todo o Brasil. O evento, realizado entre os dias 25 a 27 de 
maio, foi palco de intensas discussões que culminou na identi-
ficação de necessidades comuns às Ouvidorias, como a criação 
de um sistema de controle de interações unificado para todo 
o país.

Informatização do Pleno
As ações de modernização da Justiça Eleitoral Mato-Gros-

sense avançaram em 2011 sobre diversas áreas de responsa-
bilidade do Tribunal Regional Eleitoral, que informatizou o 
plenário de julgamentos, trazendo maior agilidade às sessões 
de julgamentos. O sistema, denominado iPleno, garantiu tam-
bém maior transparência aos atos processuais, que podem ser 
acompanhados por meio de telões que informam os detalhes 
de cada processo em julgamento. 

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T



Parte II – Justiça Eleitoral em Mato Grosso: percurso, evolução e personalidades 295

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T
Ac

er
vo

 T
RE

-M
T

Biometria
Os avanços proporcionados pela tecnologia também che-

garam aos eleitores de oito municípios do Estado, que foram 
escolhidos pelo Tribunal para participar do projeto nacional 
do Voto Eletrônico Biométrico. Os eleitores das cidades de 
Acorizal, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Gui-
marães, Jangada, Santo Antônio do Leverger, Vale do São Do-
mingos e Ponte Branca foram convocados para um processo 
de revisão do eleitorado em que foram também coletadas in-
formações biométricas, como a impressão digital dos 10 dedos 
e fotografias dos eleitores. Os dados coletados proporcionarão 
uma eleição municipal (2012) mais segura, pois as urnas ele-
trônicas que serão utilizadas nessas cidades só poderão rece-
ber o voto dos eleitores cuja identidade for confirmada através 
das impressões digitais, verificadas por dispositivos instalados 
nas próprias urnas eletrônicas. Em todos esses municípios, a 
Justiça Eleitoral encerrou os trabalhos com 100% da meta de 
atendimentos atingida. 

Fax Virtual
O processo de comunicação também recebeu avanços tec-

nológicos com a implantação do Fax Virtual, uma ferramenta 
que possibilita o envio e o recebimento de comunicações for-
mais pela internet, dispensando o uso de papel, o que signifi-
ca economia de recursos financeiros com ganhos para o meio 
ambiente. A tecnologia permite também que um comunicado 
oficial, de interesse comum a vários jurisdicionados por exem-
plo, também seja enviado de forma simultânea, o que imprime 
maior agilidade no trâmite dos processos. 

Proximidade com o eleitor
Em 2011, o TRE-MT buscou aprimorar o relacionamen-

to com seus principais clientes, os eleitores e advogados, que 
buscam tanto na 1ª Instância instalada nos cartórios, quanto 
na Segunda, instalada na sede do Órgão. A elaboração e conse-
quente divulgação da “Carta de Serviços” trazem com clareza 
quais os serviços prestados pela Justiça Eleitoral, bem como as 
formas de acesso aos serviços prestados. A carta também fir-
mou um compromisso com padrões de qualidade no atendi-
mento.

Melhoria física
As instalações físicas também tiveram prioridade na con-

dução administrativa do TRE-MT, que instalou três novas se-
des de Cartórios Eleitorais pelas cidades do interior do Estado. 
Os novos Cartórios foram instalados considerando principal-
mente o crescente eleitorado dos municípios, cuja demanda 
exigia um ambiente físico com maior conforto e comodidade.Biometria em Acorizal/MT

Biometria em Chapada dos Guimarães/MT Instalação e inauguração da 32ª Zona Eleitoral – Sinop/MT
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Preservação do Erário 
As mudanças também avançaram nos cuidados com os 

bens públicos, na boa aplicação dos recursos e na preserva-
ção do erário. Em 2011, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso aprovou a Resolução n. 796, de 21 de setembro de 2011 
que estabelece normas sobre a utilização, condução, manuten-
ção, aquisição, alienação e locação de veículos oficiais. Para o 
desembargador e presidente do TRE-MT, Rui Ramos Ribei-
ro, o objetivo da Resolução foi criar regras claras e transparen-
tes sobre o correto uso do patrimônio público por servidores 
e magistrados que atuam na Justiça Eleitoral Mato-Grossense.

Outra medida nessa área foi a aprovação da Resolução 
n. 795, de 21 de setembro de 2011 que criou regras específicas 
para a aquisição, construção, reforma, uso e locação de imó-
veis utilizados pela Justiça Eleitoral Mato-Grossense. A medida 
atende às recomendações da Resolução 114/2010, do Conse-
lho Nacional de Justiça, e promove maior eficiência, eficácia e 
transparência na aplicação dos recursos públicos destinados a 
essa finalidade.
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Fórum Eleitoral pelo Voto Consciente

Diplomação – Voto Consciente 

Cidadania
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso inovou ao estimular o 

debate político entre os jovens e futuros eleitores com a im-
plantação do projeto Voto Consciente, com dezenas de pa-
lestras ministradas por servidores do TRE-MT em escolas 
públicas e privadas, além de campanhas e mobilizações nas co-
munidades escolares, fomentando o despertar da consciência 
política mediante a realização de eleições, protagonizadas pelos 
próprios estudantes, que debateram e escolheram as melhores 
propostas políticas para suas respectivas comunidades.

Eficiência: serviços organizados, 
metas cumpridas

O TRE-MT promoveu mudanças que garantiram melho-
rias nos trabalhos de rotina dos Cartórios e das Secretarias da 
Sede. A adoção do Manual de Procedimentos Cartorários, ela-
borado pela Corregedoria Regional Eleitoral, foi implementa-
do em todo o Estado e buscou padronizar o atendimento ofe-
recido pela Justiça Eleitoral.

A implantação do Gabinete de Gestão de Metas do TRE-MT, 
presidido pelo juiz Sebastião Arruda Almeida, deu suporte às 
ações desencadeadas em 2011 
que culminaram no cumpri-
mento das metas estipuladas 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça, como o julgamento de 
um número de ações superior 
à quantidade de processos que 
aportaram na Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense. Juiz Sebastião de Arruda Almeida 
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Encontro Preparatório das Eleições 2012 (out. 2011) I FReZE – Fórum de Representantes de Zonas Eleitorais (out. 2011)
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Cerimônia de diplomação – Voto Consciente (nov. 2011)

Implantação do iPleno (fev. 2011)

Cerimônia de diplomação – Voto Consciente (nov. 2011)

Inauguração do Cartório Eleitoral de Nova Mutum – 5ª ZE (abr. 2011)
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Resenha

A terceira parte versa sobre aspectos 
específicos da trajetória histórica da Justi-
ça Eleitoral de Mato Grosso. Nela, foram 
tratados:

 m Sedes do TRE-MT: locais onde funcio-
nou o Tribunal Regional Eleitoral, no iní-
cio em imóveis alugados ou cedidos, depois 
com a construção de suas sedes próprias. 

 m Corregedoria Eleitoral: instância admi-
nistrativa responsável pela correição das 
Zonas Eleitorais, sua evolução ao longo de 
80 anos. 

 m Escola Judiciária Eleitoral: criação, de-
nominação e desenvolvimento de cursos 
de capacitação e de pós-graduação dire-
cionados para a comunidade e servidores 
do TRE-MT. 

 m Ouvidoria: criação, dinâmica e papel 
do organismo no interior do TRE-MT. 

 m Zonas Eleitorais: quadro evolutivo das 
Zonas Eleitorais de Mato Grosso. 

 m Eleições em áreas indígenas: localização 
das áreas indígenas no cenário eleitoral de 
Mato Grosso e a participação desse seg-
mento nas eleições. 

 m Publicações do TRE-MT: são apresen-
tadas as publicações – uma fase histórica, 
a Gazeta Eleitoral, hoje inexistente, o Bole-
tim Interno, o Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral – DEJE, a Revista de Julgados do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
e a Seleção de Julgados.

 m Evolução do voto no Brasil e em MT: 
cronologia evolutiva do sistema eleitoral 
brasileiro, com ênfase em Mato Grosso, 
com destaque para o papel da Justiça Elei-
toral Mato-Grossense na criação e desen-
volvimento da urna eletrônica. 

 m Voto feminino – exercício de cidada-
nia: panorama da luta feminina em Mato 
Grosso pela conquista do direito de votar. 
Ao final, são apresentadas, de forma breve, 
as personalidades femininas que integra-
ram o Pleno do TRE-MT. 

 m Biblioteca do TRE-MT: breve histórico 
do órgão no interior da Justiça Eleitoral 
de Mato Grosso, suas atividades, acervos e 
possibilidades de pesquisa. 

 m Comissão Memória do TRE-MT: cria-
ção, membros e principais atividades de-
senvolvidas desde sua constituição. 

 m Planejamento Estratégico.

 m Servidores do TRE-MT.
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Logo que foi criado, o Tribunal Regional Eleitoral adotou 
como sede, de acordo com o telegrama circular de 21 de 

abril de 1932, enviado pelo Ministro da Justiça, que comuni-
cou, de acordo com o art. 2º do Decreto n. 21.070, de 24 de 
fevereiro de 1921, “[...] enquanto não forem instaladas Assem-
bleias Legislativas Estaduais, funcionarão Tribunais no prédio 
àquelas destinado.” (LIVRO de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, 1932, fl. 16v).

Assim, a primeira sede do Tribunal Regional Eleitoral foi, 
portanto, o antigo edifício da Assembleia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, à Rua Pedro Celestino, datando sua instala-
ção de 11 de novembro de 1932. Ali foram realizadas as sessões 
plenárias da Justiça Eleitoral de Mato Grosso até a década de 
1940, quando o TRE-MT passou funcionar no antigo Palácio 
da Justiça, à Avenida Getúlio Vargas.

Primeira sede onde ocorreu a instalação da 
Assembleia Legislativa. (SIQUEIRA, 2001)

Na década de 1940, durante a Interventoria Júlio Müller, 
foram mandadas erguer, ao longo da Avenida Getúlio Vargas, 
algumas importantes edificações, a exemplo do Palácio da Jus-
tiça, da Secretaria Geral (hoje Arquivo Público de Mato Gros-
so) e do Liceu Cuiabano, todas inauguradas nos anos 40.

Palácio da Justiça em 1942, segunda sede do TRE-MT

Em 1945, com a reabertura do TRE-MT, a Justiça Eleito-
ral Mato-Grossense funcionou no Palácio de Justiça, à Avenida 
Getúlio Vargas. Como relembra Siqueira (2005, p. 27):

A Avenida Getúlio Vargas foi originalmente chamada de Beco 
Largo, mais tarde Avenida Murtinho (homenagem ao Presi-
dente do Estado Manoel José Murtinho). Sua abertura, sob a 
forma de avenida se deveu ao Interventor Júlio Müller que, 
para homenagear o Presidente da República, à época, atri-
buiu-lhe o nome de Getúlio Vargas. Ao longo desta avenida, 
durante o período do Estado Novo, foram edificados os mais 
modernos prédios que resistem, imponentemente, até os dias 
atuais: o Grande Hotel (mais tarde Bemat e hoje sede da Secre-
taria de Estado de Cultura), o Cine Teatro Cuiabá, o Palácio da 
Justiça, o edifício do Tesouro do Estado (hoje Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional), o prédio da Secretaria Geral (ocupado 
pela Seduc e hoje sede do Arquivo Público de Mato Grosso), o 
edifício do Colégio Estadual de Mato Grosso (hoje Liceu Cuia-
bano Maria de Arruda Müller) e outras edificações importan-
tes mandadas construir em outras ruas do centro da capital, a 
exemplo da residência oficial dos governadores, à Rua Barão de 
Melgaço (antes sede da Secretaria de Estado de Cultura, mais 

Sedes do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso
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tarde abrigo do Conselho Estadual de Cultura e hoje sede do 
MT Fomento; o Clube Feminino, na mesma Barão de Melgaço, 
hoje sede da Secretaria Municipal de Cultura), dentre outras.
A construção do Palácio da Justiça, na Avenida Getúlio Vargas, 
constituiu um dos mais importantes, sólidos e imponentes 
edifícios eretos durante o Estado Novo (1937-1945).

Nessa medida, a instalação do TRE-MT junto à Corte de 
Justiça facilitou em muito a locomoção dos membros do Pleno 
que residiam, quase todos, no centro histórico de Cuiabá. Re-
lembra esse momento o saudoso desembargador António de 
Arruda: 

Cabe ressaltar as instalações modestas do Poder Judiciário de 
então e, particularmente, da Justiça Eleitoral, que funciona-
va junto ao Tribunal de Justiça, no edifício da Av. Presidente 
Vargas, construído em 1942, dentro do conjunto das obras 
efetivadas em Cuiabá na administração de Júlio Müller e João 
Ponce de Arruda. O Tribunal Regional Eleitoral compartilha-
va, para suas sessões, do salão que o Tribunal de Justiça uti-
lizava para as suas próprias sessões. Já a secretaria da Justiça 
Eleitoral ocupava apenas uma das salas do mesmo edifício, no 
andar térreo. (ARRUDA, 1997, p. 100).

Em 25 de abril de 1962 foi realizada a última sessão da Jus-
tiça Eleitoral Mato-Grossense no Palácio da Justiça, quando foi 
anunciada a mudança do TRE-MT para a Rua Comandante 
Antônio Maria, 358, imóvel alugado. Assim, a primeira sessão 
realizada nessa nova sede ocorreu no dia 27 de abril de 1962. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
1962, fls. 162-162v).

Já em 1969, a Corte Eleitoral passou a funcionar em outro 
prédio alugado, sito à Rua Marechal Deodoro, n. 588, centro de 
Cuiabá, de propriedade do Sr. Oátomo Canavarros. 

A primeira sede própria 
Na sessão ordinária de 1º de abril de 1971, foi anunciado 

pelo Presidente do TRE-MT, desembargador Oscar César Ri-
beiro Travassos, que “[...] a planta do prédio do nosso Tribunal 
encontrava-se na Prefeitura Municipal para aprovação e tão 
logo isso ocorrer, abriria a concorrência para início das obras.” 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
1971, fl. 56). Foram designados para compor a Comissão de 
abertura da concorrência e de cartas-convite os juízes eleito-
rais Leão Neto do Carmo e Mário Figueiredo Ferreira Mendes. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 18, 1971, fl. 59v).

A pedra fundamental da construção da primeira sede pró-
pria, localizada na Rua Coronel Peixoto, foi lançada no dia 30 
de julho de 1971, evento que contou com a presença da Igreja 
Católica e de inúmeras autoridades dos poderes executivo e 
legislativo, além de membros da Justiça, os quais saudaram a 
Justiça Eleitoral pela realização de sonho acalentado há muitos 
anos.

Autoridades na inauguração da primeira sede própria

Inauguração da primeira 
sede própria 

A primeira sede própria foi inaugurada no dia 29 de abril 
de 1974, tendo sido o evento registrado em ata:

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de hum mil 
novecentos e setenta e quatro, nesta cidade de Cuiabá, Capital 
do Estado de Mato Grosso, às nove horas, sob a Presidência 
do Desembargador Raul Bezerra e com a honrosa presença 
do Exmo. Dr. José Manoel Fontanilhas Fragelli, Governador Primeira sede própria da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, 

Rua Coronel Peixoto, Cuiabá-MT
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do Estado, do Desembargador Milton Armando Pompeu de 
Barros, Presidente do Tribunal de Justiça, Deputado Valdo-
miro Gonçalves, Presidente da Assembleia Legislativa, De-
sembargador Jesus de Oliveira Sobrinho, Doutores Mário 
Figueiredo Ferreira Mendes, Ernani Vieira de Souza, Carlos 
Avalloni, Pedro Affi, membros do Tribunal e Luiz Vidal da 
Fonseca, Procurador Regional Eleitoral, e demais autorida-
des civis, militares e eclesiástica, teve lugar a solenidade de 
inauguração da sede própria deste Tribunal, sito à Rua Cel. 
Peixoto. Inicialmente, procedeu-se o hasteamento dos pavi-
lhões Nacional e do Estado de Mato Grosso pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado e Presidente da Assembleia, respecti-
vamente, sob o som do Hino Nacional executado pela banda 
do 16º Batalhão de Caçadores (16º BC). A seguir, houve o 
corte da fita simbólica pelos Exmos. Desembargadores, Go-
vernador e Presidente do Tribunal de Justiça. Logo após o 
corte da fita simbólica foi levada a efeito a bênção do prédio 
por S. Exa. Reverendíssima Dom Orlando Chaves, Arcebispo 
de Cuiabá, e o descerramento da placa comemorativa do ato, 
pelo Desembargador Leão Neto do Carmo. Com a palavra, o 
Desembargador Presidente deste Tribunal fez um retrospecto 
do que tem sido a ação da Justiça Eleitoral em nosso país, 
pelo aprimoramento do sistema representativo de governo e 
um histórico da edificação do prédio que ora se inaugurava. 
Agradecendo, ao final, o comparecimento das ilustres autori-
dades e dos dignos representantes do povo a tão significativa 
solenidade. Em seguida, expressaram-se as palavras congratu-
latórias e enaltecedoras do acontecimento, o Dr. Procurador 
Regional Eleitoral e Djalma Metello de Caldas, Presidente da 
Ordem dos Advogados e, por fim, com igual sentido, S. Exa. 
o Dr. Governador do Estado. A seguir, serviu-se aos convida-
dos um coquetel. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão do que, para constar, eu, Dulce de Castro Brandão, 
servindo de Secretária, lavrei a presente ata que vai assinada 
pelo Des. Presidente e demais autoridades. (Livro de registro 
da ata de inauguração da sede própria do TRE-MT, Livro 19, 
1974, fls. 1-2v).

Discursos pronunciados por ocasião da inauguração da primeira sede própria. Presidente do TRE-MT, Raul Bezerra; 
procurador regional eleitoral, Luiz Vidal da Fonseca; e presidente da OAB, Dr. Paraná

Desembargadores Raul Bezerra, presidente Leão Neto 
do Carmo e Jesus de Oliveira Sobrinho, durante a 
inauguração da primeira sede própria do TRE-MT

Presenças do Arcebispo D. Orlando Chaves, João Villasbôas, 
durante a inauguração da primeira sede própria
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1981 – Anúncio da doação de 
terreno para construção da 
segunda sede própria – CPA

Pelo Decreto n. 911, de 24 de março de 1981, o governa-
dor Frederico Soares de Campos doou ao TRE-MT um terreno 
para construção de sua segunda sede própria, localizado no 
Centro Político-Administrativo:

DECRETO N. 911, DE 24 DE MARÇO DE 1981.
Dispõe sobre a doação, ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, de uma área de terras no Centro Político Administra-
tivo – CPA.
O Governador do Estado de Mato Grosso, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 42, Item III da Constituição Esta-
dual e de conformidade com a autorização contida no Decreto 
Legislativo n. 2.566, de 30 de novembro de 1973,
Decreta
Art. 1º Fica doada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso uma área de terras com 4.125 m2 (quatro mil, cento e 
vinte e cinco metros quadrados), situado no Centro Político 
Administrativo, nesta Capital, cujos limites e confrontações 
são os seguintes: O MP-I está cravado a 320,00m (trezentos 
e vinte metros) da intersecção do eixo da Avenida A com a 
Rua C, obedecendo o sentido Avenida A – Palácio Paiaguás e 
está distante do eixo da Rua C, 14,50m (quatorze metros e cin-
quenta centímetros) para a esquerda; após o MP-I caminha-se 
neste sentido 75,00m (setenta e cinco metros), e encontra-se o 
MP-II, fazendo neste uma deflexão de 90’00 (noventa graus) 
para esquerda, percorre-se 55,00m (cinquenta e cinco metros) 
e encontra-se o MP-III, fazendo neste uma deflexão de 90º00 
(noventa graus) para esquerda, neste alinhamento percorre-se 
a distância de 75,00 m (setenta e cinco metros) e chega-se ao 
MP-IV, fazendo nova deflexão de 90’00 (noventa graus) para 
a esquerda, percorre-se, neste sentido, a distância de 55,00 m 
(cinquenta e cinto metros) e encontra-se o MP-I, ponto de 
partida.
Art. 2º A área de terras descrita no artigo 1º se destina à 
construção da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso.
Art. 3º Para início das obras fica estipulado o prazo de 24 
(vinte e quatro) meses e para o seu término o de 48 (quarenta 
e oito) meses, contado da data em que se efetivar a presente 
doação com a lavratura da respectiva escritura.
Parágrafo Único O não cumprimento dos prazos previstos 
no artigo anterior implicará na rescisão automática da doação, 
revertendo o imóvel ao Patrimônio do Estado.
Art. 4º Cabe à Secretaria de Justiça tomar as providências 
necessárias à efetivação deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, no CPA, em Cuiabá, 24 de março de 1981, 
160º da Independência e 92º da República.
Ass: Frederico Carlos Soares de Campos
Domingos Sávio Brandão Lima
(Processo DSPU, n. 0187.6, fl. 3, fl. 1).

O presidente Onésimo Nunes Rocha anunciou, na sessão 
de 8 de outubro de 1980, ter visitado o Tribunal Superior Elei-
toral, em Brasília, onde foi recebido com muita cortesia, sendo-
-lhe prometida verba orçamentária para 1981, a ser aplicada na 
construção da nova sede e também na compra de um veículo 
automotor. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, Livro 19, 1980, fls. 186v-187).

Durante todo esse ano, o TRE-MT lutou para proceder à 
legalização da área doada, como comprova o ofício enviado 
ao delegado do Patrimônio da União em Mato Grosso, Ma-
noel Vieira da Silva, datado de abril do mesmo ano, no qual 
o TRE-MT informava que, ao procurar o engenheiro da Se-
ção Técnica do Departamento de Obras Públicas (DVOP) de 
Mato Grosso, o mesmo adiantou que a área em questão ainda 
não estava totalmente legalizada em nome do Estado e que ou-
tros detalhes poderiam ser obtidos na Secretaria do Interior e 
Justiça (Processo DSPU, n. 0187.6, fl. 3. Acervo Biblioteca do 
TRE-MT). A liberação da verba para construção, a ser desem-
bolsada pela União, estava condicionada à escrituração do ter-
reno. Considerando a dificuldade de legalização da área, o caso 
se estendeu por vários anos. Somente em 1987 a presidente do 
TRE-MT, desembargadora Shelma Lombardi de Kato, encami-
nhou ofício ao governador do Estado, à época, Carlos Gomes 
Bezerra, solicitando prorrogação do prazo estipulado para a 
construção da nova sede, ponderando que: 

Tal prorrogação se faz necessária para se evitar que, pela im-
possibilidade momentânea da falta de verba, fique a Justiça 
Eleitoral sem condições adequadas para seu funcionamento. 
O interesse deste TRE na construção da nova sede é da maior 
relevância, pois só assim poderia ser resolvido a contento o 
grave problema da 1ª Zona Eleitoral, cujo Cartório não tem 
prédio próprio e enfrenta permanente dificuldade locatícia de 
espaço físico e de segurança. (Processo DSPU, n. 0187.6, fl. 4).

Ampliação do espaço físico
Além da sede principal, foi cedido, pelo Serviço de Patri-

mônio Público da União, na gestão 1993-1995, um imóvel si-
tuado à Rua Rui Barbosa, n. 260, Bairro Goiabeiras, onde foi 
instalado um depósito de 110 m2 para guarda de materiais. 
Esse imóvel funcionou até o ano de 2001, quando foi desati-
vado, tendo por base a contenção de despesas. De acordo com 
avaliação de gestão, estampada em relatório, 
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As licitações em andamento tiveram seus objetos, item a 
item, analisados visando, após analisados, alcançar economia 
nas aquisições e contratações de servidores. Citamos como 
exemplo o contrato com a empresa de Segurança Sebival, no 
qual houve a dispensa dos serviços do posto de vigilância da 
casa da Rua Rui Barbosa, n. 260 – Goiabeiras. Nesse endere-
ço estava localizado o galpão onde armazenávamos os mate-
riais e os bens a serem alienados. (Relatório de Gestão 2001, 
TRE-MT, p. 7).

Durante a mesma gestão foi cedido, pelo governo estadu-
al, um imóvel locado para instalação da Coordenadoria de 
Material e Patrimônio, situado à Rua Governador Rondon, 
n. 777. 

Segunda sede própria − 1995

Desembargador António de Arruda discursando na cerimônia de lança-
mento da pedra fundamental da segunda sede própria do TRE-MT, 1995

A construção da atual sede do TRE-MT teve início no dia 
8 de março de 1995, com o lançamento da pedra fundamental, 
como ficou consignado na ata do evento:

Ata da solenidade de lançamento da pedra 
fundamental para construção do edifício que abrigará 
a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 

Aos oito dias do mês de março do ano de hum mil, novecentos 
e noventa e cinco, no terreno doado à União pelo Governo 
do Estado de Mato Grosso, através da Lei n. 6.601, de 19 de 
dezembro de 1994, foi lançada a pedra fundamental do edi-
fício que abrigará a nova sede própria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso. Presentes autoridades civis, militares 
e eclesiásticas, Desembargador José Ferreira Leite – Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Desembar-
gador José Jurandir de Lima – Vice-Presidente e Corregedor 
Regional Eleitoral, demais membros da Corte Eleitoral mato-
-grossense. Presente ainda, como convidado do Tribunal, o 
Excelentíssimo Sr. Desembargador António de Arruda, ex-
-Presidente do Sodalício mato-grossense, numa homenagem a 
todos aqueles que brilhantemente presidiram a Corte Eleitoral 
mato-grossense. Convidado a fazê-lo, proferiu o homenagea-
do palavras alusivas ao solene ato. Em seguida, convidou o Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral as mais altas autori-
dades presentes e o homenageado para o lançamento da pedra 
fundamental e que marca o início da construção da nova sede 
própria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Em 
seguida, o Sr. Presidente deu por encerrada a solenidade agra-
decendo a presença das autoridades e demais convidados, do 
que para constar eu, Walter Miranda Fonseca – Diretor Geral, 
lavrei a presente ata que será assinada pela Presidência deste 
Regional, autoridades presentes e demais convidados que o 
desejarem. Cuiabá, 8 de março de 1995. (Livro de registro da 
ata da solenidade de lançamento da pedra fundamental para 
construção do edifício sede do TRE-MT, fls. 1-2v).
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Descerramento da placa e comunidade presente no lançamento da pedra fundamental da segunda sede própria do TRE-MT, 1995
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Segunda sede é inaugurada
O edifício da segunda sede própria ficou pronto no ano de 

2001, ocasião em que se procedeu a mudança, da sede antiga, 
para a recém-construída. Naquele momento, o TRE-MT 

[...] contou com o apoio do Departamento de Viação e Obras 
Públicas e da Prefeitura Municipal de Cuiabá que, em atitu-
de de parceria, disponibilizaram-nos dedicados servidores, 
viabilizaram os caminhões para a realização da mudança do 
mobiliário e dos equipamentos, que compreendem o patri-
mônio deste Tribunal, cujo trabalho em conjunto contou 
com o empenho de todos os servidores da Casa e permitiu 
a celebração do esperado momento de integração física do 
Tribunal Eleitoral de Mato Grosso. (Relatório de Gestão 2001,  
TRE-MT, p. 8). 

Vistoria nas obras da segunda sede própria pelos desembargadores 
Jurandir Florêncio de Castilho e Odiles Freitas Souza

Na última sessão do ano de 2001, o presidente Jurandir 
Florêncio de Castilho, ao fazer um balanço dos trabalhos anu-
ais, ponderou que gastos foram despendidos 

[...] na concretização das mudanças para este prédio, a im-
plantação de inúmeros procedimentos visando transparência 
nas ações (como o uso de pregões para as compras) e, sem 
dúvida alguma, o fechamento das contas da obra. Para tanto, 
foram conseguidos R$ 1.156.000,00, num árduo trabalho que 
começou com a transferência de rubrica orçamentária do TRE 
da Bahia para o nosso Regional. Merece ainda registro o levan-
tamento patrimonial em curso, trabalho que não era realizado 
há vários anos. (Notas Taquigráficas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 2001).

Cerimônia inaugural da nova sede. 
Governador Dante Martins de Oliveira, ministro do TSE José Neri da Silveira 

e prefeito de Cuiabá Roberto França Auad hasteando as bandeiras

Painel da frente da 
sede do TRE-MT

Ministro José Neri da Silveira recebe réplica do painel de entrada do 
TRE-MT das mãos do diretor geral Gilberto Vilarindo dos Santos

Na sessão de 20 de março de 2001, o presidente Odiles 
Freitas Souza anunciou que na sessão seguinte iriam todos ao 
distrito de Mimoso receber o painel que adornaria a frente do 
prédio sede do TRE-MT. A criação dessa peça foi idealizada 
pelo servidor do TRE-MT, Salomão de Souza Fortaleza, que, 
com base nas sugestões e contribuições de outros servidores, 
elaborou virtualmente a arte-base do painel que adornaria a 
entrada do edifício.
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Governador Dante de Oliveira, o ministro José Neri da Silveira e o 
desembargador Jurandir Florêncio de Castilho descerram a fita inaugural 

da segunda sede própria do TRE-MT, com a presença de autoridades

O protótipo teve como inspiração os ecossistemas de que 
é agraciado Mato Grosso, com amostragem de sua produção, 
fauna e flora. O trabalho artístico de pintura contou com o ta-
lento da artista plástica da região pantaneira de Mimoso, Dis-
trito de Santo Antônio de Leverger, Vana Vilela. No centro da 
obra de arte se encontram um pescador pantaneiro votando 
na urna eletrônica, ao lado do ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, à época, José Neri da Silveira. Uma réplica em qua-
dro do painel foi entregue à mesma autoridade, por ocasião 
da inauguração da sede, pelo diretor geral Gilberto Vilarindo 
dos Santos.

Visita às instalações da nova sede do TRE-MT

2007 – Pedra fundamental 
do anexo do TRE-MT

Na sessão de 6 de março de 2007, o presidente Antonio 
Bitar Filho convidou os membros do plenário para partici-
par do lançamento da pedra fundamental da construção do 
anexo do TRE-MT, que ocorreu no dia 8 de março de 2007, 
às 15h30min. Nessa solenidade, além da pedra fundamental 
da Casa da Democracia, denominação que tomaria esse ane-
xo, foram entregues quatro novos veículos utilitários para o 
transporte de bens materiais desse Tribunal para a capital e 
interior.

Lançamento da pedra fundamental do edifício 
Casa da Democracia
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Placa alusiva ao 
lançamento da 
pedra fundamental 
da Casa da 
Democracia
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[...] trouxe para os Desembargadores todo o histórico e as mo-
tivações que levaram à decisão pela construção do novo anexo. 
Segundo Nilson, somente a economia que o TRE terá com o 
armazenamento centralizado das urnas eletrônicas justifica a 
construção do novo edifício. [...] Além do galpão para arma-
zenamento de todas as urnas eletrônicas do Estado, vai abri-
gar 4 Cartórios Eleitorais, Biblioteca, Ouvidoria e a Central de 
Atendimento ao Eleitor e tem estrutura preparada para rece-
ber grande fluxo de eleitores que procuram a Justiça Eleitoral 
nos prazos finais para atendimento. Outra novidade apresen-
tada foi o protocolo expresso instalado na entrada principal, 
espaço que possibilitará aos advogados e cidadãos protocolar 
documentos sem mesmo sair do veículo. (Assessoria de Co-
municação Social do TRE-MT, 8 jun. 2007).

Esclarecimentos importantes foram oferecidos pelo então 
diretor geral Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, que “[...] ressal-
tou aos desembargadores o profissionalismo com o qual foi 
elaborado o projeto: ‘Detalhamos praticamente tudo que que-
remos na obra, isso vai permitir concluirmos, sem nenhum 
aditivo financeiro, tudo dentro da previsão inicial’, salientou 
Diogo.” (Assessoria de Comunicação Social do TRE-MT, 
8 jun. 2007).

A Casa da Democracia

O novo anexo foi construído num terreno de 6.227.00 m2, 
com área construída de 3.804,41 m2, e abriga, atualmente, os 
cartórios eleitorais da Capital, a Central de Atendimento ao 
Eleitor, a Biblioteca, o Memorial da Justiça Eleitoral, o Arqui-
vo, a Escola Judiciária Eleitoral, o Auditório, a Coordenado-
ria de Assistência Médica e Social, além do depósito de urnas 
eletrônicas.

Discurso de lançamento da pedra fundamental 
da Casa da Democracia pelo presidente do TRE-MT, 

desembargador Antonio Bitar Filho

Descerramento da placa da pedra fundamental da Casa da Democracia 
pelo desembargador Antonio Bitar Filho e autoridades
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Conhecendo melhor e 
planejando a nova obra: 
Casa da Democracia

No mesmo dia do lançamento da pedra fundamental da 
Casa da Democracia, o então presidente do TRE-MT, desem-
bargador Antonio Bitar Filho, e o vice-presidente, desembar-
gador José Silvério Gomes, reuniram-se com a administração 
da Instituição, visando conhecer detalhadamente a obra a ser 
edificada, segundo projeto e maquete. Nessa ocasião, o presi-
dente ponderou: “Quero, além de conhecer melhor os detalhes 
da obra, colocar o vice-presidente e todos os membros do Ple-
no cientes das ações que estamos tomando.” (Assessoria de Co-
municação Social do TRE-MT, 8 jun. 2007).

Outras informações foram prestadas pelo então secretário 
de Administração e Orçamento, Nilson Fernando Gomes Be-
zerra, que:

Maquete do projeto da Casa da Democracia
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Fases da construção da Casa da Democracia

Casa da Democracia após sua construção concluída

Maquete do projeto da Casa da Democracia
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Sua inauguração datou de 7 de outubro de 2009. De linhas 
arquitetônicas modernas, o projeto possui uma concepção 

[...] pela horizontalidade, formas octogonais, distribuição as-
simétrica de volumes, avanços e recuos de planos e volumes, 
combinação de diferentes tipos de materiais (planos de alve-
naria pintada, placas metálicas e painéis de alumínio), tendo 
brises em formato de chapas horizontais, dispostos sucessiva-
mente, como elementos de interesse nas fachadas. (Relatório 
de Atividades 2007/2008, TRE-MT, p. 22).

No mesmo relatório, o presidente José Silvério Gomes, ao 
avaliar o papel do novo edifício anexo, assim se pronunciou: 

[...] a construção do prédio anexo ao Tribunal, que abrigará 
a Central de Atendimento ao Eleitor da Capital, tendo por 
finalidade proporcionar aos cidadãos um padrão de serviços 
que aliará comodidade e maior qualidade aos nossos ‘clientes’, 
além de propiciar um melhor e mais digno ambiente de traba-
lho aos juízes, promotores e servidores dos cartórios eleitorais 
[...] (Relatório de Atividades 2007/2008, TRE-MT, p. 8).
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Depósito das urnas eletrônicas na Casa da Democracia

Essa readequação do espaço, levando-se em conta a cons-
trução e remanejamento de organismos para a Casa da Demo-
cracia, incrementou um rearranjo espacial dos setores admi-
nistrativos, que passaram a contar com ambientes mais amplos 
e adequados para melhor desempenho das tarefas internas e de 
atendimento ao público.

Memorial da Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense

O Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense é um 
espaço dinâmico que, através dos mais variados suportes – 
documentos escritos, fotográficos, pictórico, mobiliário e de 
objetos –, reconstitui os momentos relevantes do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso, possibilitando também ao 
público visitante assistir aos vídeos referentes à Justiça Elei-
toral no Brasil e em Mato Grosso. Foi criado pela Resolução 
TRE-MT n. 619, de 18 de janeiro de 2010. No preâmbulo desse 
normativo, aparecem as justificativas que orientaram a criação 
do Memorial:

CONSIDERANDO
− a necessidade de recuperar, organizar, preservar e divulgar a 
memória da Justiça Eleitoral Mato-Grossense;
− a necessidade de criar um espaço criativo e interativo, desti-
nado à pesquisa e à divulgação de dados relacionados à evolu-
ção da Justiça Eleitoral;
− a necessidade de difundir o importante papel desta Justiça 
Especializada na evolução do processo eleitoral brasileiro.

Para a criação, foram traçadas as seguintes metas:
Art. 1º Criar o Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossen-
se, que ficará vinculado, provisoriamente, à seção de Biblioteca 
e Editoração;
Art. 2º O Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense será 
um espaço cultural destinado à reunião, à organização, à con-
servação, à pesquisa e à divulgação do acervo da Memória da 
Justiça Eleitoral;
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Painéis fotográficos estampam a trajetória da Justiça Eleitoral Mato-Grossense. Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense
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O Projeto do Memorial foi elaborado e executado pelo ar-
quiteto e museólogo Júlio Abe Wakahara e equipe. A proposta 
foi apresentada e aprovada em 2008, na gestão do desembarga-
dor Leônidas Duarte Monteiro, tendo sido concluído no ano 
de 2010.

Júlio Abe Wakahara

Arquiteto e museólogo, graduado e mestre pela Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo da USP-SP. Exerceu inúmeras 
atividades profissionais, tendo dirigido instituições da Capital 
paulista, responsabilizado por muitos projetos arquitetônicos 
para implantação de museus em diferentes Estados da fede-
ração. Organizou e coordenou exposições promovidas por 
instituições públicas e privadas, ficando famoso pelos interes-
santes Museus de Rua, que recuperam a trajetória das cidades, 
bairros e instituições, montados não só na capital paulista, 
mas também em diversas cidades do interior de São Paulo 
e também em muitas capitais do Brasil. Nesse tipo popular 
de museus, já teve experiência na montagem do Museu de 
Rua que teve como temática a História das Eleições no Brasil, 
sob o patrocínio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Pela 
competência de seu trabalho, de reconhecimento nacional e 
internacional, foi agraciado com diversas insignes outorgadas 
por instituições brasileiras. (Dados curriculares cedidos pelo 
Escritório Júlio Abe).

Visitando o Memorial da Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso: 
um passeio educativo e cidadão

Especialmente construído no interior da Casa da Democra-
cia, o Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense oferece ao 
visitante, logo à entrada, uma tela virtual apresentando imagens 

do seu interior, como a convidar o cidadão à visitação. Inician-
do o percurso pelo lado esquerdo, depara-se com um minucio-
so e significativo painel introdutório ilustrado por uma canoa 
construída de um único tronco, ao arremedo daquelas que, no 
século XVIII, prestaram-se ao transporte dos monçoeiros.

Painel esquerdo da entrada do Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense

Após essa recorrência histórica, diversos outros painéis 
fotográficos contornam o espaço abaulado, estampando mo-
mentos decisivos da trajetória do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, acompanhado de breves textos explicativos. 
No centro, foram colocadas expositoras de documentos e obje-
tos, devidamente referenciadas, alusivas à evolução do sistema 
eleitoral, desde os antigos pelouros (bolas de cera), passando 
pelas urnas de metal, de madeira, de lona e chegando à máqui-
na de votar – urnas eletrônicas, em suas diversas versões.

Ao fundo direito do Memorial, grupos de visitantes podem assistir a vídeos 
alusivos à História da Justiça Eleitoral no Brasil e em Mato Grosso

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T

D
es

en
ho

:  V
al

la
nd

ro
 K

ea
tin

g 
(2

00
9)

  •
  R

ep
ro

du
çã

o:
 R

af
ae

l M
an

zu
tt

i  
|  

Ba
nc

o 
C&

C
Ra

fa
el

 M
an

zu
tt

i  
|  

Ba
nc

o 
C&

C



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012312

Fo
to

s:
 R

af
ae

l M
an

zu
tt

i  
|  

Ba
nc

o 
C&

C

Pelouro colonial (bolas de cera). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Urna de madeira (1965). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Alicate usado para lacrar as urnas (1889). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Urna de lona (1985). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Protótipo da máquina de votar (1993). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Urna eletrônica (1996). 
Acervo Memorial do TRE-MT

Urna de metal (1932). 
Acervo Memorial do TRE-MT
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Corregedoria Regional Eleitoral

[...] ter a seu cargo a Corregedoria Geral de Justiça Eleito-
ral da Circunscrição e, em parte, os trabalhos da Comissão 
Apuradora da qual é presidente, requer o seu afastamento do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, até que se conclua a 
tarefa que lhe cumpre executar na referente Comissão. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1955, 
fl. 46v). 

Na gestão seguinte, 1957-1958, assumiu o cargo de corre-
gedor Flávio Varejão Congro, que se manteve na função até o 
ano de 1960. Aos 6 de agosto de 1958, ele anunciou o resultado 
dos trabalhos, após retornar a Cuiabá: 

Cumprindo essa determinação, solucionou aquelas situações 
gravíssimas da melhor forma possível, dando-lhes orien-
tações necessárias para que tivesse um prosseguimento de 
ordem e eficiência, ficando assim organizados os serviços 
eleitorais de Campo Grande e Aquidauana. Somente em 
Miranda que não lhe foi possível efetuar uma organização 
perfeita, devido aos erros verificados na numeração corres-
pondente aos títulos e folhas de votação, por ser impossível 
solucionar no momento, conforme exposição feita pelo pró-
prio Corregedor, em sessão anterior. Entretanto, deu ao Juiz 
de Miranda uma orientação mais segura, a fim de suavizar 
em parte aquela situação desorganizada. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 12, 6 ago. 
1958, fls. 284-284v).

A partir deste ano, o cargo foi ocupado pelo desembarga-
dor Mário Corrêa da Costa e pelo Dr. Penn de Moraes, ambos 
no ano de 1960.

Nas gestões de 1962 a 1965, a função de corregedor ficou 
adstrita à de vice-presidente. Já nos Plenos de 1965 a 1968, ela 
voltou a existir independentemente da vice-presidência, tendo 
ocupado o cargo os desembargadores Willian Drosghic (1965-
1967) e João Antonio Neto e também pelo Dr. Sebastião de 
Oliveira (Dr. Paraná), na gestão 1967-1968. Daí em diante, a 
função de corregedor voltou a ser incorporada à vice-presidên-
cia, tendo, no entanto, a figura, em separado, do corregedor 
substituto.

Nem sempre na história, a Corregedoria integrou os qua-
dros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, visto 

que nos primeiros anos de funcionamento somente existia a 
figura do vice-presidente, que, naquele momento, não incor-
porava, na nomenclatura, a função específica de corregedor. 
Na pesquisa, observou-se que, no primeiro momento (1932-
1937), não se fez qualquer referência à figura do corregedor, 
e durante os dez primeiros anos após a reinstalação da Justiça 
Eleitoral em Mato Grosso, ou seja, de 1945 a 1955, igualmente 
ela não foi mencionada.

Até então, ao presidente do TRE-MT cabia fazer a correi-
ção das Zonas Eleitorais, a exemplo do desembargador Ernesto 
Pereira Borges que, na sessão de 6 de maio de 1949, assim se 
dirigiu ao Pleno: 

[...] em breve irá proceder, como Corregedor Geral da Justiça, à 
correição nas Comarcas do Estado e, então, suscitada a discus-
são sobre a conveniência e oportunidade de se fazer inspeção 
no serviço eleitoral nas Zonas, foi pelo Tribunal cometida ao 
Presidente a incumbência de inspecionar, nesse ensejo, os ser-
viços eleitorais das Zonas [...]. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, Livro 10, 6 maio 1949, fl. 28v).

A primeira vez que se fez menção à Corregedoria Eleitoral 
foi na sessão plenária de 15 de agosto de 1955, quando constou 
em ata que 

O Sr. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, in-
formando em resposta do telegrama desta Procuradoria, que 
deverá enviar instruções regulamentares para a organização 
das Corregedorias Eleitorais, instruções essas para as quais já 
foi designado relator o Des. José Duarte. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1955, fl. 1). 

Foi em 1955 que, pela primeira vez, foi mencionada a figura 
do corregedor. Afonso Ribeiro de Sena, o primeiro a assumir o 
cargo no dia 17 de outubro do mesmo ano, declarando 
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No Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, situações 
de excepcionalidade ocorreram desde 1968, quando essa fun-
ção veio a ser desempenhada por um juiz, ou mesmo por juris-
ta, exemplo de quando o Dr. Sebastião de Oliveira (Dr. Paraná) 
ficou à frente do cargo, exercendo-o com brilhantismo. Veja-
mos alguns momentos de sua gestão.

Corregedor Regional Eleitoral 
se queixa de falta de verba 
para exercer a função

Na sessão de 8 de maio de 1968, o corregedor regional elei-
toral, Sebastião de Oliveira, queixou-se da falta de verba, co-
municando estar encontrando: 

[...] dificuldade para efetivar visita anual aos Juízes Eleitorais a 
serviço da Corregedoria que, em virtude da falta de verba não 
pode deslocar-se para as respectivas Comarcas, e bem assim 
que seja comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral a fim de 
liberá-lo dessa responsabilidade. (Livro de registro das atas das 
sessões plenárias do TRE-MT, 1968, fl. 54).

Esse problema foi habilmente conduzido pelo presidente 
do TRE-MT, desembargador Willian Drosghic que, na sessão 
de 29 de maio, anunciou 

[...] haver conseguido, na sua viagem à Capital Federal, par-
cialmente sanar as reivindicações que fez à Presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, tendo pleiteado: verba para aqui-
sição de automóvel, criação do cargo de motorista, verba para 
a Corregedoria deslocar-se para as Comarcas e, bem assim, 
verba para construção, se possível ainda no corrente ano, do 
prédio para o Tribunal. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, 1968, fl. 59).

Na sessão de 27 de dezembro de 1968, o mesmo corregedor 
regional eleitoral, Sebastião de Oliveira, apresentou o seguinte 
relatório das atividades desenvolvidas durante o ano:

Relatório da Corregedoria Regional Eleitoral
Ao ensejo do fim do ano, é com a mais subida honra que apre-
sentamos à consideração do Egrégio Tribunal o relatório das 
atividades da Corregedoria, nos termos do que preceitua o 
Art. 20 da Resolução n. 7.651, de 24 de agosto de 1965. 
− Ofícios recebidos: 53

− Ofícios expedidos: 84
− Provimentos das Zonas Eleitorais de Cuiabá, Amambai, D. 
Aquino e Diamantino: constatamos a não observância, por 
parte dos Escrivães do Registro Civil, do disposto no parágrafo 
3º do Art. 71 do Código Eleitoral, quando prescreve que os 
Oficiais do Registro Civil, sob pena do Art. 293, enviarão, até 
o dia 15 de cada mês, ao Juiz Eleitoral da zona em que oficia-
rem, comunicação dos óbitos dos cidadãos alistáveis ocorridos 
no mês anterior, para cancelamento das inscrições. Conhece-
mos a deficiência das zonas do interior, motivada pela falta 
de pessoal, principalmente de Juízes, para preenchimento das 
Comarcas, o que dava lugar a que o Juiz ficasse respondendo 
por várias zonas, muitas vezes distantes, sem tempo, assim, 
para fazer cumprir determinações como essa que acabamos de 
citar. Então, baixamos o Provimento 1/68, que fôra mimeogra-
fado e distribuído a quase todos os Oficiais do Registro Civil 
do Estado; dissemos quase todos porque o correio devolveu a 
muitos, por não haver encontrado os destinatários.
− Correições realizadas: desde que assumimos a Corregedo-
ria, tivemos a preocupação de fazer visita nas Zonas Eleitorais 
do Estado para uma verificação da dinâmica dos trabalhos 
a cargo dos Juízes Eleitorais. Constatamos no início do ano, 
entretanto, que o Tribunal não dispunha de recursos para 
custeio dessa viagem. Daí a nossa representação de 9 de maio 
do corrente ano à Presidência, encarecendo a necessidade das 
visitas de correição, salientando a falta de recursos e solici-
tando providências. Essa representação, em boa hora recebida 
pelo desembargador William Drosghic, então Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, fora encaminhada à considera-
ção do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e dentro de pouco 
tempo foram postos à disposição da Presidência os recursos 
necessários. Múltiplos compromissos não nos permitiram 
uma saída por um prazo longo, suficiente para proceder à 
correição em todas as zonas. Tivemos, então, que procedê-las 
através de vários períodos curtos, sendo que logo após a Ca-
pital, procedemos à correição em Santo Antônio de Leverger, 
depois na Comarca de Rosário Oeste e Diamantino. Em ou-
tra viagem fiscalizamos em Cáceres, em outras procedemos à 
fiscalização em Dom Aquino e Poxoréu, a seguir em Barra do 
Garças, Guiratinga e Rondonópolis, depois em Alto Garças, 
Alto Araguaia. Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboa-
do, Três Lagoas, Bataguassú e Nova Andradina e, ainda mais, 
em outra execução procedemos à fiscalização em Coxim, Rio 
Brilhante, Ponta Porã, Amambai, Dourados e Fátima do Sul 
e, finalmente, Poconé.
Em cada uma dessas localidades foi lavrado um termo relativo 
à correição feita, sendo que geralmente verificamos em cada 
um dos Cartórios dados relativos ao pessoal, Juiz, Escrivães, 
Auxiliares e Preparadores; na parte relativa à instalação, verifi-
camos os móveis, a casa em que se guardam os papéis e funcio-
na o Cartório Eleitoral, em que caráter era ocupado. Verifica-
mos ainda o cumprimento por parte dos Oficiais de Registro 
da disposição do art. 71, parágrafo 3º do Código Eleitoral, se 
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os Cartórios estavam remetendo as fichas Modelo 6 ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, a aplicação das multas por parte dos 
Juízes aos eleitores e mesários faltosos; procedemos ao exame 
de cada um dos livros de inscrição, determinando as providên-
cias cabíveis para regularizar a escrituração dos mencionados 
livros, ou deixando para representarmos ao Tribunal.
Examinando ainda os processos em andamento relativos à ins-
crição, transferência e segundas-vias; em tais casos anotamos, 
sobretudo, as ilegalidades que se perpetravam em cada um de-
les, orientando os Juízes, apontando erros e as irregularidades, 
para que tais falhas não mais se reproduzissem. Quando os 
processos se achavam paralisados, fixávamos prazo para o an-
damento; se estava retardado o seu andamento, advertíamos 
o culpado e apontávamos a falta, para que no futuro pudés-
semos verificar facilmente se estavam sendo observadas as de-
terminações.
Relativamente ao cancelamento das inscrições, determinamos 
providências, pois constatamos na quase totalidade das zonas 
eleitorais que visitamos não se procedia ao cancelamento das 
inscrições, conforme determina o art. 71 e suas alíneas do Có-
digo Eleitoral. Remetemos ao Ministro Corregedor Geral uma 
das vias ou cópias dos termos de correição lavrados nos Car-
tórios Eleitorais para conhecimento de S. Exa. 
[...] Cremos haver desincumbido do encargo espinhoso com o 
máximo de nossa dedicação e muito esforço.
Estas considerações que neste ensejo temos a satisfação de tra-
zer ao conhecimento do Augusto Plenário, em desempenho da 
missão que a confiança dos nossos pares nos delegara.
Com os protestos de consideração e apreço, subscrevemo-nos
Atenciosamente, Dr. Sebastião de Oliveira – Corregedor Re-
gional Eleitoral. (Livro de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, Livro 17, 1968, fls. 115v-117v).

Fazer correição em todas as Zonas Eleitorais de Mato Gros-
so, que incluíam também o vasto território do atual Estado de 
Mato Grosso do Sul, era tarefa difícil, quase impossível, espe-
cialmente levando-se em conta as péssimas condições das es-
tradas naquela época, em geral de terra batida, e o deficitário 
sistema de comunicação telefônica e de correio.

A partir de 1969 até 1987, o cargo de corregedor voltou a 
ser incorporado à vice-presidência, a cargo do desembarga-
dor Oscar César Ribeiro Travassos. De 1987 até 1995, voltou 
a figurar o corregedor independente da vice-presidência, ten-
do ocupado o cargo, na gestão 1987-1989, o Dr. Elon Car-
valho, sucedido, no Pleno seguinte, pelo Dr. Zadir Ângelo, 
eleito e empossado no dia 21 de março de 1989, e substituído 
pelo Dr. José Ferreira Leite. Na gestão seguinte (1991-1993), 
a Corregedoria, na mesma modalidade, foi ocupada por José 
Silvério Gomes, tendo como substituto o Dr. Guiauro Araújo 
Barros. No Pleno 1993-1994, a função foi ocupada pelo Dr. 
Geraldo José de Freitas, tendo como substituto o Dr. Valter 
Cavallaro.

Proposta de desmembramento 
Vice-Presidência/
Corregedoria em 2001

O acúmulo das funções de vice-presidente e corregedor 
certamente motivou novas reflexões e discussões entre os 
membros do Pleno, visando o desmembramento das funções. 
Na sessão de 20 de março de 2001, o procurador regional elei-
toral, Moacir Mendes Sousa, anunciou estar tramitando no 
Congresso Nacional um projeto de desmembramento da vice-
-presidência da Corregedoria, tal como ocorreu já no Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso. No momento em que deixava o Ple-
no do TRE-MT, o juiz federal Jeferson Schneider, o presidente 
aventou a possibilidade de ele retornar ao TRE-MT na catego-
ria de corregedor, visto ter preferência os juízes federais: 

Nos idos de noventa, na placa de inauguração do Tribunal, 
ali estava que o Corregedor, na época, era um Juiz de Direi-
to é que, inspirado nesse clima de mudança, de renovação, se 
oportunizasse também uma modificação nessa estrutura da 
Corregedoria Eleitoral, e que seria extremamente oportuno e 
salutar esta proposta de estruturação da Corregedoria, e esta 
se encaixaria dentro dessa perspectiva de renovação da Justiça 
Eleitoral. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 2001, fls. 69v-70).

O Dr. Jeferson Schneider, nessa mesma sessão,

[...] agradeceu as palavras do Presidente e do Procurador Re-
gional, endossando também a reflexão do eminente Procu-
rador, ressaltando que já um processo que vem acontecendo 
junto a todos os Tribunais, a começar pelo próprio Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, onde houve o desmembramento 
de Vice-Presidente e Corregedor, sendo este mesmo processo 
também ocorrido no mês de fevereiro no TRF da 1ª Região, 
onde a Corregedoria também foi desmembrada da Vice-Pre-
sidência, para que cada qual pudesse ter uma atribuição espe-
cífica e, assim, poder desempenhá-la em toda a sua extensão, 
porque há uma sobrecarga de atribuições, naturalmente, e essa 
iniciativa de desmembramento nas Cortes Regionais já vem 
acontecendo em três Estados da Federação, Acre, Alagoas e Rio 
de Janeiro, também já esse desmembramento da transferência 
da Corregedoria para um dos juízes. Por fim, o Dr. Jeferson 
endossou a iniciativa do Procurador, novamente, e sugeriu que 
a mesma convertesse em proposta para o Pleno apreciar com 
a atenção merecida, haja vista que as eleições no ano de vem 
serão bastante turbulentas, porque as eleições são complexas, 
assim, essas alterações no Regimento Interno viriam de encon-
tro às necessidades das próximas eleições. (Livro de registro 
das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 2001, fls. 69v-70).
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Vice-presidentes e Corregedores 
do TRE-MT: 1932-2013

Pleno Vice-presidente Corregedor/substituto

1932-1934
Salvador Celso de 
Albuquerque −

1935-1936 Oscarino Ramos −
1936-1937 Francisco Bianco Filho −

1937 Francisco Bianco Filho –

1945-1946
Olegário Moreira de 
Barros  •  Hélio Ferreira 
de Vasconcelos

−

1946-1948
Benedito Leite de 
Campos −

1948-1950
Hélio Ferreira de 
Vasconcelos −

1950-1951 Mário Corrêa da Costa −
1952-1953 Mário Corrêa da Costa −

1953-1954
Hélio Ferreira de 
Vasconcelos −

1954-1955
Hélio Ferreira de 
Vasconcelos –

1955-1956 António de Arruda Afonso Ribeiro de Sena  •  
Ernesto Pereira Borges

1956-1957 António de Arruda Afonso Ribeiro de Sena
1957-1958 Mário Corrêa da Costa Mário Corrêa da Costa
1958-1960 Mário Corrêa da Costa Vicente Emílio Vuolo

1960-1961
Hélio Ferreira de 
Vasconcelos Mário Corrêa da Costa

1962 José Barros do Valle José Barros do Valle
1962-1963 Flávio Varejão Congro Flávio Varejão Congro
1964-1965 Galileu de Lara Pinto Galileu de Lara Pinto

1965-1967 Galileu de Lara Pinto Galileu de Lara Pinto  •  
Willian Drosghic

1967-1968 João Luís da Fonseca
João Antonio Neto  •  
Sebastião de Oliveira 
(Dr. Paraná) 

1969-1970
Oscar César Ribeiro 
Travassos Oscar César Ribeiro Travassos

1971-1972
Raul Bezerra  •  Leão 
Neto do Carmo

Sebastião de Oliveira (Dr. 
Paraná)  •  Emanuel Rodrigues 
do Prado

1973-1976
Jesus de Oliveira 
Sobrinho Jesus de Oliveira Sobrinho

1976-1978
Atahide Monteiro da 
Silva

Atahide Monteiro da Silva  •  
Odiles Freitas Souza

1978-1980
José Vidal  •  Otair da 
Cruz Bandeira

José Vidal  •  Otair da Cruz 
Bandeira  •  Oscar César 
Ribeiro Travassos

1980-1982 José Vidal

Flávio José Bertin  •  Pantaleão 
Blanc Rinaldi  •  Benedito 
Pompeu de Campos Filho  •  
Wandyr Clait Duarte

1982-1984
José Vidal  •  Carlos 
Avallone

Wandyr Clait Duarte 
(substituto)

continua...

Pleno Vice-presidente Corregedor/substituto

1984-1985
Shelma Lombardi 
de Kato  •  Licínio 
Carpinelli Stefani

Shelma Lombardi de Kato  
•  Licínio Carpinelli Stefani  
•  Paulo Inácio Dias Lessa  •  
Zadir Ângelo

1985-1987
Licínio Carpinelli 
Stefani

Licínio Carpinelli Stefani  •  
Zadir Ângelo  •  Paulo Inácio 
Dias Lessa

1987-1989
Benedito Pereira do 
Nascimento  •  Atahide 
Monteiro da Silva

Elon Carvalho

1989-1991 Odiles Freitas Souza
Zadir Ângelo  •  José Ferreira 
Leite  •  Guiauro Araújo de 
Barros

1991-1993 Carlos Avallone José Silvério Gomes  •  
Guiauro Araújo de Barros

1993-1995 José Jurandir de Lima
José Jurandir de Lima  •  
Geraldo José de Freitas  •  
Valter Cavallaro

1995-1997
Ernani Vieira de Souza  
•  José Tadeu Cury

Ernani Vieira de Souza  •  José 
Tadeu Cury  •  Geraldo José de 
Freitas  •  Díocles Figueiredo

1997-1999
José Tadeu Cury  •  
Orlando de Almeida 
Perri

José Tadeu Cury  •  Orlando de 
Almeida Perri

1999-2000
Odiles Freitas Souza  •  
Jurandir Florêncio de 
Castilho

Odiles Freitas Souza  •  
Jurandir Florêncio de Castilho

2000-2001
Jurandir Florêncio de 
Castilho

Jurandir Florêncio de Castilho  
•  Manoel Ornellas de Almeida

2001-2002
Rubens de Oliveira 
Santos Filho

Rubens de Oliveira Santos 
Filho  •  Manoel Ornellas de 
Almeida

2002-2003
Licínio Carpinelli 
Stefani  •  Manoel 
Ornellas de Almeida

Licínio Carpinelli Stefani  •  
Manoel Ornellas de Almeida

2003-2004

Flávio José Bertin  •  
Paulo da  Cunha  •  
Manoel Ornellas de 
Almeida

Flávio José Bertin  •  Paulo da 
Cunha  •  Manoel Ornellas de 
Almeida

2004-2005
Paulo Inácio Dias Lessa  
•  Paulo da Cunha

Paulo Inácio Dias Lessa  •  
Paulo da Cunha

2005-2006
Antonio Bitar Filho  •  
Paulo da  Cunha

Antonio Bitar Filho  •  Paulo 
da Cunha

2006-2007
José Silvério Gomes  •  
Paulo da Cunha

José Silvério Gomes  •  Paulo 
da Cunha

2007-2008
Leônidas Duarte 
Monteiro  •  Paulo da 
Cunha

Leônidas Duarte Monteiro  •  
Paulo da Cunha

2008-2009
Manoel Ornellas de 
Almeida  •  Juvenal 
Pereira da Silva

Manoel Ornellas de Almeida  •  
Juvenal Pereira da Silva

2009-2011

Rui Ramos Ribeiro  •  
Sebastião de Moraes 
Filho  •  Márcio Vidal  •  
Juvenal Pereira da Silva  
•  Luiz Ferreira da Silva

Rui Ramos Ribeiro  •  
Sebastião de Moraes Filho  
•  Márcio Vidal  •  Juvenal 
Pereira da Silva  •  Luiz 
Ferreira da Silva

2011-2013
Gerson Ferreira Paes  •  
Luiz Ferreira da Silva

Gerson Ferreira Paes  •  Luiz 
Ferreira da Silva

Fonte: TRE-MT. Atualizado até 11 fev. 2012.
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Escola Judiciária Eleitoral

As Escolas Judiciárias Eleitorais foram criadas, em âmbito 
nacional, por Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), 

[...] considerando a importância da formação, atualização e 
da especialização continuada dos magistrados e servidores 
da Justiça Eleitoral, bem como do aprimoramento cultural e 
jurídico na área do Direito Eleitoral de demais estudiosos da 
legislação eleitoral criou, em 2002, a Escola Judiciária Eleitoral 
em âmbito nacional. (Relatório EJE, 2009).

Entrada da Escola Judiciária do TRE-MT – Casa da Democracia

A criação da Escola Judiciária do Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso ocorreu na gestão do presidente Rubens 
de Oliveira Santos Filho, através da Resolução n.  500, de 18 de 
março de 2003.

Sua instalação somente se deu aos 5 de abril de 2005, na 
gestão do desembargador Paulo Inácio Dias Lessa. A institui-
ção tomou o nome do primeiro presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Palmyro Pi-
menta, que administrou os momentos fundadores da Corte de 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso, entre os anos de 1932-1933.

Desembargador Palmyro Pimenta

Assinaram o Termo de Instalação da Escola Judiciária Elei-
toral o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o procurador 
regional eleitoral e demais membros do Sodalício, ocasião em 
que foi conclamado o objetivo primordial da instituição:

A Escola Judiciária Eleitoral tem por objetivo proporcionar o 
aperfeiçoamento jurídico na área eleitoral para Magistrados, 
membros do Ministério Público, servidores da Justiça Eleito-
ral, operadores do direito, estudantes e comunidade em geral. 
(Notas Taquigráficas da sessão de instalação da EJE do TRE-
-MT, 5 abr. 2005).
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A aula inaugural, proferida na mesma data, foi ministrada 
por dois renomados juristas, o Dr. Walter Costa Porto, advoga-
do, professor, ex-ministro e membro da Comissão de Juristas e 
Especialistas em Direito Eleitoral do TSE, que discorreu sobre 
a Reforma Política e Eleitoral para o Aperfeiçoamento da Demo-
cracia Brasileira; e o Dr. Fernando Neves da Silva, advogado, 
ex-ministro e membro da Comissão de Juristas e Especialistas 
em Direito Eleitoral, cujo tema versou sobre o Financiamento 
público das campanhas eleitorais e aspectos inovadores nas pres-
tações de contas eleitorais e partidárias.

Diretores da EJE
A Escola Judiciária do TRE-MT sempre esteve a cargo do vi-

ce-presidente e corregedor. Assim, após a administração do de-
sembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, assumiu, no dia 
30 de novembro de 2005, o desembargador Antonio Bitar Filho, 
tendo ao seu lado os conselheiros Gilberto Vilarindo dos San-
tos e Alexandre Elias Filho, membros do TRE-MT, e a Sra. Janis 

Eyer Nakahati, servidora Analista Judiciário do quadro perma-
nente do TRE-MT, nomeada para o cargo de secretária da EJE. 

Sucedeu o desembargador Antonio Bitar Filho, em 25 de 
maio de 2006, o desembargador José Silvério Gomes, tendo 
sido o mesmo igualmente sucedido, aos 24 de abril de 2007, 
pelo desembargador Leônidas Duarte Monteiro. Seguiram 
como diretores o desembargador Manoel Ornellas de Almeida, 
que assumiu a EJE em 25 de abril de 2008, e, em 23 de abril de 
2009, o desembargador Rui Ramos Ribeiro, seguido dos de-
sembargadores Sebastião de Moraes Filho, de Márcio Vidal e 
de Gerson Ferreira Paes.

Cursos de Capacitação
Para dar cumprimento a uma de suas metas primaciais, 

qual seja, a capacitação de magistrados e funcionários do Tri-
bunal Regional Eleitoral, a Escola Judiciária Eleitoral investiu 
em diversos cursos de aprimoramento e de especialização, tan-
to presenciais como na modalidade a distância: 

Curso IES Corpo Docente

Abril de 2006
Legislação Eleitoral

(presencial)

Centro Universitário de Brasília – 
CEUB

Rodrigo Mazoni Cúrcio Ribeiro, advogado, professor de Direito 
Eleitoral do CEUB

Junho de 2006
Direito Eleitoral Partidário

(presencial)

Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC-SP

Parceria Escola Superior de Advocacia 
de Mato Grosso “Renato de Arruda 
Pimenta” (ESA-MT), da OAB-MT

Alberto Lopes Mendes Rollo, advogado, especialista em Direito 
Eleitoral e Administrativo, autor de diversas obras jurídicas na área 
de Direito Eleitoral.

Alberto Luís Mendonça Rollo, advogado, especialista em Direito 
Eleitoral e Administrativo, mestre em Direito Constitucional pela 
PUC-SP.

Ago./set. 2006
Propaganda Eleitoral

(a distância)

Prestação de Contas 
Eleitorais

2008
Suspensão e Perda de 

Direitos Políticos
(a distância)

Capacitar os dirigentes de partidos políticos e candidatos acerca da maneira correta de proceder por ocasião 
da prestação de contas eleitorais.

Fonte: Escola Judiciária Eleitoral – EJE, relatórios
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Destaca a atual secretária da Escola Judiciária Eleitoral, ser-
vidora Janis Eyer Nakahati, que esse curso, de especialização 
em Gestão Pública, objetivou 

[...] dar continuidade ao processo de especialização dos ser-
vidores nas duas grandes áreas de abrangência deste Tribu-
nal – Judiciária e Administrativa. Em dezembro de 2008, foi 
contratada a Fundação Getúlio Vargas para ministrar Curso 
de Pós-Graduação em Gestão Pública. Importante salien-
tar que a FGV, em 2008, obteve a maior nota do ranking re-
alizado pelo Ministério da Educação (MEC), que avaliou ao 
todo 1.144 faculdades e institutos brasileiros. Três escolas da 
FGV ficaram entre as quatro melhores instituições de ensino 

Cursos de pós-graduação lato sensu

Curso IES Corpo Docente

2007-2008
Pós-graduação em 

Direito Constitucional 
Eleitoral

(presencial)

UnB/AMAM

Dr. Alexandre Kruel Jobim, David Fleischer, José Eduardo Rangel de 
Alckmin, José Geraldo de Sousa Júnior, o ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, Dr. Márlon Jacinto Reis, Dr. Edson Resende, Dr. Marcelo 
Roseno, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Olivar Coneglian e 
outros eminentes professores.

2009
Gestão Pública

Fundação Getúlio Vargas – FGV-SP  —

Fonte: Escola Judiciária Eleitoral – EJE, relatórios

superior do país: a Escola Brasileira de Economia e Finanças 
(EBEF) tirou primeiro lugar, com 483 pontos; a Escola Brasi-
leira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), que 
será responsável pelo nosso Curso, ficou em terceiro, com 467; 
e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EA-
ESP), em quarto, com 458 pontos. Tem este curso o objetivo de 
especializar servidores da Justiça Eleitoral do Estado de Mato 
Grosso, com a finalidade de proporcionar uma visão estra-
tégica da gestão pública, estimulando o desenvolvimento da 
capacidade de reflexão e crítica, elevar a competência pessoal 
dos participantes tanto no aspecto técnico-profissional quanto 
no ético-comportamental, como também capacitar os partici-
pantes a coordenar ações gerenciais, de modo empreendedor 
e participativo, visando à melhoria da efetividade das ações do 
Judiciário Eleitoral. (Relatório EJE, 2009).

Eventos

Evento Palestrantes

Maio de 2006
I Ciclo de Estudos das 

Eleições 2006
(presencial)

Dr. Adriano Soares da Costa, advogado e doutrinador, Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin, jurista e ex-ministro 
do TSE, Dr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, promotor eleitoral de Minas Gerais e doutrinador e Dr. 
Henrique Neves da Silva, jurista e advogado e a Sra. Marli Osorski, analista judiciária do TRE-MT.

16 de agosto de 2008
Seminário Legalidade do 

Processo Político Eleitoral
(presencial)

Gilmar Ferreira Mendes, presidente do STF, ministro Carlos Augusto Ayres de Britto, presidente do TSE, ex-
ministro do STF José Eduardo Alckmin, e o Dr. Admar Gonzaga Neto, secretário do Instituto Brasileiro de Direito 
Eleitoral – IBRADE.

5-6 novembro de 2009
Ciclo de Estudos em 

Direito Eleitoral 2009

Desembargadores Evandro Stábile e Rui Ramos Ribeiro, Dr. Marcelo Roseno de Oliveira, Dr. Edson de Resende 
Castro.

Fonte: Escola Judiciária Eleitoral – EJE, relatórios
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Visando aproximar o TRE-MT da comunidade mais am-
pliada, a Escola Judiciária organizou, numa linguagem simples, 
algumas cartilhas com orientação aos eleitores:

Para os eleitores, a Escola Judiciária Eleitoral promoveu, em 
convênio com outras instituições, o II Fórum Eleitoral: O futu-
ro em suas mãos.

 
Outras atividades

Ações pedagógicas no âmbito do ensino convencional de 
1º e 2º graus, também integraram as atividades da Escola Ju-
diciária Eleitoral – EJE. Entre os dias 8 e 11 de setembro de 
2009, a EJE, inovando e estendendo suas ações para além do 
espaço do Tribunal e do ambiente acadêmico, ministrou junto 
às instituições escolares de Cuiabá uma série de palestras que 
objetivou não só valorizar as atividades da Justiça Eleitoral em 
Mato Grosso, mas também estimular os alunos a uma reflexão 
sobre o exercício da cidadania através do ato de votar, daí o 
título das palestras: Independência e Cidadania.

O nosso trabalho é promover a participação eleitoral dos jovens, 
convidá-los a buscar e ingressar no conhecimento da cidadania, 
fazer com que acreditem que uma boa administração pode me-
lhorar nossas vidas. (Desembargador Rui Ramos)

Em comemoração à Proclamação da República (16 a 18 
de novembro/2009), mais de 300 alunos do ensino médio das 
Escolas Estaduais André Avelino, Francisco Alexandre Ferreira 
Mendes e João Brienne de Camargo ouviram palestra promo-
vida pela Escola Judiciária do TRE-MT, discutindo os concei-
tos básicos de cidadania e democracia. O evento foi ministrado 
também em outras escolas públicas e particulares de Cuiabá 
(Assessoria de Comunicação Social do TRE-MT, 17 nov. 2009).

Durante a palestra, ministrada pelo servidor da Justiça 
Eleitoral Edivaldo Rocha dos Santos, foram abordados diver-
sos temas relacionados ao histórico da Justiça Eleitoral, com 
destaque para a relevância e abrangência do ato de votar. 

Segundo avaliou a secretária da Escola Judiciária Eleitoral − 
EJE −, Janis Eyer Nakahati:

[...] o voto é o assunto mais enfatizado durante a palestra. O 
voto não pode ser uma moeda de troca. Deve ser valorizado. É 
o poder que o cidadão tem de melhorar a vida da comunidade 
nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, transporte 
e outros. Mas isso só será possível quando ele souber escolher 
o melhor candidato pautando-se pelo seu histórico, suas pro-
postas e realizações. É fundamental votar com responsabili-
dade e acompanhar as ações políticas durante o mandato dos 
representantes eleitos. (Assessoria de Comunicação Social do 
TRE-MT, 17 nov. 2009).

Missão da Escola G Promover o aprimoramento 
cultural e jurídico na área do Direito Eleitoral a magistrados, 
servidores, acadêmicos de Direito e aos demais estudiosos da 
legislação eleitoral.

Visão G Ser reconhecida como instituição de excelên-
cia em educação eleitoral, baseada no compromisso da Justiça 
Eleitoral com a sociedade.

Objetivos G A formação, a atualização e a especiali-
zação continuada ou eventual de juízes-membros, dos juízes 
eleitorais, dos membros do Ministério Público Eleitoral e ser-
vidores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

Atualização de advogados e demais interessados em Direito 
Eleitoral, para o aprimoramento dessa Justiça Especializada.

A formação e atualização de acadêmicos de Direito em 
questões eleitorais, por meio de parcerias com as universidades 
e faculdades.

A contribuição para o desenvolvimento de uma postura 
mais crítica dos cidadãos nos assuntos e discussões da vida po-
lítica do seu país. (Relatório EJE, 2009).
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A Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 
a primeira a ser instalada na Justiça Eleitoral brasileira, ser-

viu de modelo para as demais ouvidorias criadas em diferentes 
Estados da federação. Por isso, tomou para si a tarefa de ofere-
cer treinamento aos servidores de outros Tribunais Regionais 
Eleitorais, visando à criação e funcionamento de órgão similar, 
a exemplo dos TREs de Goiás, Minas Gerais, Roraima e Pará. 
No ano 2009, a Ouvidoria do TRE-MT passou a ser também a 
primeira a receber Certificação, pela Associação Brasileira de 
Ouvidorias – ABO.

Sua criação oficial se deu pela Resolução TRE-MT n. 531, 
normatizada pela Resolução TRE-MT n. 532, datadas de 11 de 
outubro de 2004.

Para sua implantação, um intensivo trabalho foi desen-
volvido por uma Comissão, instituída pela Portaria TRE-MT 
n. 259, de 3 de setembro de 2004, presidida pelo desembarga-
dor Paulo Inácio Dias Lessa e integrada pelos servidores Alini 
Magaly Debessa Dias, Gilcélia Ramos Lemos de Oliveira e Ana 
Lúcia de Fátima Tabosa, com o apoio técnico de Jorge Yoshiro 
Kimura e Rodrigo Rodrigues, responsáveis pela elaboração das 
normas regimentais, criação de logomarcas, modelos de docu-
mentos e impressos, manual do gerenciamento da rotina do 
trabalho diário e sistema informatizado da Ouvidoria. (Infor-
mações cedidas pela Ouvidoria, maio 2010). 

Aos 26 de novembro de 2004, foi solenemente instalada a 
Ouvidoria do TRE-MT, e seu funcionamento datou de 29 do 
mesmo mês e ano. O evento contou com a presença das mais 
altas personalidades de Mato Grosso e nacionais, a exemplo do 
Dr. Edson Luiz Vismona, presidente da Associação Brasileira 
de Ouvidores, e do Dr. Cezar Degraf, ouvidor do Superior Tri-
bunal de Justiça. 

Abrindo o evento, fez inicialmente uso da palavra o desem-
bargador presidente do TRE-MT, Flávio José Bertin, que assim 
se pronunciou:

Mais uma vez abrem-se as portas desta Casa e engalana-se este 
Sodalício, agora, para comemorar a implantação da Ouvidoria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, um órgão que 
torna público, enfático, preciso e objetivo as agruras de todos 
aqueles, que com esperanças em dias melhores, terão a certeza 
de que seus reclamos serão ouvidos, e seus anseios cunhados 
na certeza da realidade. O Serviço Público tem uma missão 
inarredável de atender ao cidadão sempre com eficiência. O 
atendimento tem que estar fundado em atitudes de respeito 
e cortesia e, acima de tudo, alicerçado em princípios funda-
mentais, como transparência e honestidade. Afinal, ao receber 
a demanda do cidadão, estar-se-á praticando o sentido da exis-
tência do serviço público, que se encontra assentado no servir, 
no resolver, no intervir, no dirimir, no julgar, no atender e no 
prestar serviço.
[...] A instalação da Ouvidoria é, talvez – considerando a nossa 
cultura, onde o serviço público normalmente é visto como um 
emprego e não como uma missão – a única alternativa politi-
camente possível para consertar esses equívocos, essa defor-
mação para a qual caminha uma leva de instituições públicas 
e uma fileira de servidores públicos. Eu acredito nessa alter-
nativa. Aposto, mesmo, nessa solução. Ela é o caminho mais 
lúcido para a transformação, pois a Ouvidoria é o canal direto 
de acesso ao cidadão. E também porque, é ela uma via de mão 
dupla, pela qual, além de receber pedido, reclamações, críticas, 
sugestões, pode também coletar as informações necessárias 
para o aprimoramento dos serviços prestados. A Ouvidoria é, 
principalmente, uma aliada do cidadão dentro da corporação, 
uma representante do cliente dentro do negócio, a platafor-
ma onde se praticará a parceria Instituição/usuário, cidadão/
serviço público, Justiça Eleitoral/eleitor. Para que a Ouvidoria 
tenha sucesso, todavia, é exigível ter compromisso, é necessá-
rio buscar uma atuação franca e honesta, ter disposição para o 
enfrentamento com os inúmeros feudos edificados nos orga-
nismos, tenacidade para o confronto com o corporativismo e, 
principalmente, ter bom senso nas ações.
Vejo na instalação da Ouvidoria do TRE de Mato Grosso uma 
das mais importantes decisões tomadas por esta administra-

Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso
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ção. Talvez, fique ela incrustada na história deste Sodalício, 
pois emerge da plenitude do nosso mais caro e perseguido 
compromisso feito quando de nossa posse: a transparência. 
E, assim sendo, declaro oficialmente instalada a Ouvidoria do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Muito obrigado. (Notas Taquigráficas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 26 nov. 2004).

O primeiro ouvidor do TRE-MT, empossado na mesma 
data, foi o desembargador Paulo Inácio Dias Lessa que, após 
assinar o termo de posse, fez uso da palavra, recuperando, com 
prioridade, a trajetória da Ouvidoria no cenário histórico:

Com muita honra, e, confesso, com um contido sentimento de 
realização, recebo hoje da Presidência do Tribunal o privilégio 
de fazer este discurso de instalação da Ouvidoria Eleitoral do 
Estado de Mato Grosso. Falo de um sentimento de realização 
contido, porque sempre foi o meu sonho ver a Ouvidoria fun-
cionando também no Tribunal de Justiça de nosso Estado, a 
minha Casa-mãe. No entanto, por percalços administrativos, 
depois de um ano de trabalho e pesquisa, não chegamos fi-
nalmente a realizar o nosso intento. Mas tenho certeza de que 
os ventos de mudança que sopram na Administração Pública 
atual, aliado aos esforços dos dirigentes que buscam um Poder 
transparente, eficaz e principalmente independente, acabarão 
por fazer com que a Ouvidoria daquela Corte também venha 
a funcionar. Não poderíamos falar da importância do órgão 
que hoje instalamos neste apoteótico momento, sem discorrer 
primeiramente sobre suas origens. Mister se faz, por isso, uma 
digressão acerca de alguns aspectos históricos da Ouvidoria 
para nos situarmos na linha do tempo.
[...] A Ouvidoria é, desde a sua gênese, uma instituição intrin-
secamente democrática, constituindo-se em uma das possíveis 
vias de intermediação entre o cidadão e o Estado, que visa es-
treitar os laços com a sociedade. Pode-se dizer, sem temor de 
exagero, que o reconhecimento dos direitos humanos básicos, 
pilares do mundo contemporâneo, encontra, na instituição do 
Ouvidor, uma das faces mais visíveis de sua materialização. O 
Ouvidor pode significar importante instrumento para a recu-
peração da credibilidade do Poder Público. Resta aos adminis-
tradores ter interesse e coragem em dotar os órgãos públicos 
dessa figura tão necessária a se alcançar à missão estatal, que é 
oferecer à sociedade um serviço digno, célere e de boa quali-
dade. E é com satisfação que percebo que a atual Administra-
ção deste Tribunal Regional Eleitoral está imbuída exatamente 
desse espírito, pois entende que é obrigação do Estado instituir 
Ouvidorias em seus órgãos em face dos princípios constitu-
cionais norteadores da gestão pública. Todos esses princípios, 
legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiên-
cia só serão efetivamente alcançados com a implementação de 
mudanças no clima organizacional de cada órgão do Estado. 
E, sem temer a repetição, novamente afirmo que a Ouvidoria 

exerce um papel de vital importância no alcance dessa meta, 
visto que estabelece um vínculo entre o Administrador e o seu 
cliente externo, que é o cidadão. 
No entanto, apenas instalar Ouvidorias nos órgãos públicos 
não é o suficiente, pois há aqueles que se valem da existência 
da Ouvidoria para estabelecer um falso sentimento de busca 
da qualidade e de respeito ao cidadão. É necessário, parale-
lamente à instituição do órgão interno, que se deem todas 
as condições necessárias para que o Ouvidor e a sua equipe 
atuem na resolução de fato dos problemas que nela aportam. E 
uma das formas de se fazer isso é equipá-la de meios para im-
plantação e reorganização de um atualizado banco de dados, 
de informações, de ideias e de sugestões que venham a auxi-
liar nos interesses da instituição. Aumentar a efetividade dos 
serviços prestados, trabalhar os dados de forma estatística e 
identificar medidas preventivas, ao invés de apenas corretivas, 
e produzir conhecimento para definição de políticas públicas 
são medidas possíveis através da Ouvidoria, que grandemente 
auxilia a instituição pública em suas diretrizes.
Hoje, o Ouvidor deve atuar movido pela conscientização da ci-
dadania, e tem poderes de investigar, buscar informações e re-
comendar mudanças. Deve receber as reclamações do cidadão, 
avaliar se é da sua competência a questão apresentada, procu-
rar identificar as causas, a sua procedência e os meios para so-
lucioná-la. Assim agindo, o Ouvidor pode acelerar as soluções 
para questões muitas vezes simples que surgem, aproximando 
o cidadão da instituição e fortalecendo seus direitos. É também 
seu papel procurar modernizar e estimular a participação e al-
terar o foco da administração pública, redirecionando-a para o 
atendimento ao cidadão, racionalizando os recursos públicos, 
combatendo os desperdícios e a corrupção, conferindo trans-
parência ao exercício do poder público. No entanto, como es-
tará lidando com mudanças, certamente o Ouvidor terá de en-
frentar desafios, talvez o maior deles - não ser compreendido. 
[...] Estou consciente de que, como tantas outras funções 
que já exerci, também esta é transitória. Mas farei o possível 
para deixar gravado nos trabalhos da Ouvidoria do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso um bom nome. Esta é a 
melhor escolha. Valho-me das palavras do sábio rei Salomão: 
Deve-se escolher antes um nome do que riquezas abundantes; o 
favor é melhor do que mesmo a prata e o ouro. Sim, esta foi a 
minha escolha de vida: deixar um nome de que se orgulhem 
aqueles que comigo convivem. Este o legado que quero deixar 
para os meus filhos... E quando o meu outono chegar, quero 
olhar para trás e poder repetir as palavras do poeta paulista 
Guilherme de Almeida: O tempo passou por mim, mas eu não 
passei por ele. 
Obrigado. (Notas Taquigráficas das sessões plenárias do TRE-
-MT, 26 nov. 2004).

Em seguida, o então diretor geral do TRE-MT, Ércio de Ar-
ruda Lins, fez suas ponderações com relação à instalação da 
Ouvidoria no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
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Uma vez decidido sob o ponto de vista administrativo de que 
teríamos uma Ouvidoria, montou-se, então, uma comissão 
capitaneada pelo desembargador Paulo Lessa, com a presen-
ça dos servidores Kimura, Rodrigo, Aline, Ana Lúcia, Gilcélia, 
que montaram, então, todo um trabalho em um curto espaço 
de tempo; e este trabalho, confesso a vocês, foi um dos melho-
res que vi nesses 12 anos que sou servidor público. Eles apre-
sentaram, então, desde a capa do processo à logomarca, e o que 
é melhor, apresentaram um manual das operações. Então hoje, 
a pessoa que sentar ali na Ouvidoria para trabalhar, já vai saber 
todos os passos que devem ser feitos.
[...] E, neste caso, para a Ouvidoria, nós temos ele todo ma-
nualizado e depois que a gente estava colocando os trabalhos 
à mesa, veio a pergunta: nossa Ouvidoria seria a primeira do 
Brasil? Fizeram, então, uma pesquisa e verificaram, salvo al-
gum engano, que o Distrito Federal tem lá algo chamado Ou-
vidoria. Parece a música do Chico Buarque, tem uma placa, 
aquele lá tem alguma coisa dito assim: Ouvidoria. Mas, no 
caso específico de Mato Grosso, eu ouso dizer que é a primeira 
Ouvidoria de modo sistemático, devidamente pensada e que, 
rogo a Deus, que efetivamente vai funcionar no âmbito da Jus-
tiça Eleitoral.
Então, de certa forma, ouso também dizer que o Tribunal Re-
gional Eleitoral, neste campo, tem mérito, é, quiçá, a primeira 
Ouvidoria efetiva da Justiça Eleitoral no Brasil, e o interessante 
é que ela vem ao encontro dos anseios da população, uma vez 
que querem, cada vez mais, um Judiciário transparente.
[...] Nós estruturamos a Ouvidoria do Tribunal Regional Elei-
toral, ela tem uma linha avançada lá no Ganha Tempo, ali na 
antiga Iomat, onde temos dois atendentes: o Gilson e a Cida, 
eles estarão na linha de frente, existe o número 0800, que é 
um telefone absolutamente gratuito e as pessoas poderão es-
tar indo, também, pessoalmente no Ganha Tempo [...]. (Notas 
Taquigráficas das sessões plenárias do TRE-MT, 26 nov. 2004).

Após essa primeira parte da cerimônia, foi descerrada placa 
contendo os seguintes dizeres: 

Instalação da Ouvidoria Eleitoral de Mato Grosso. Desembar-
gador Flávio José Bertin – Presidente do TRE, Desembargador 
Paulo Inácio Dias Lessa – Vice-Presidente e Corregedor do Tri-
bunal Regional Eleitoral, Dr. Edson Luiz Virmona – Presiden-
te da Associação Brasileira de Ouvidores, Dr. Cezar Degraph 
Matheus – Ouvidor Geral do Superior Tribunal de Justiça. 
Os eleitores e os políticos são os clientes desta instituição e ao 
mesmo tempo tornam-se verdadeiros parceiros quando atuam 
como fiscais, para isto a Justiça Eleitoral deve ter compromisso 
com a transparência, a rapidez, a eficiência e aprimoramento 
dos serviços prestados aos cidadãos. Desembargador Flávio José 
Bertin. (Notas Taquigráficas das sessões plenárias do TRE-
-MT, 26 nov. 2004).

Do ano de 2004 até 2010, a Ouvidoria Eleitoral de Mato 
Grosso teve como representantes os corregedores (titulares e 
substitutos) desembargadores: Paulo Inácio Dias Lessa, Anto-
nio Bitar Filho, José Silvério Gomes, Leônidas Duarte Montei-
ro, Manoel Ornellas de Almeida, Díocles de Figueiredo, Juvenal 
Pereira da Silva, Rui Ramos Ribeiro, Sebastião de Moraes Filho, 
Márcio Vidal e Gerson Ferreira Paes.

Fonte: TRE-MT. Audiência Pública, 1 out. 2010
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Ações pedagógicas: 
preparando a juventude para 
o exercício da cidadania

No ano de 2009, a Ouvidoria passou a exercer atividades 
pedagógicas junto à sociedade, atuando preventivamente de 
forma educativa. Participou de encontros reflexivos com pro-
fessores e alunos de escolas públicas, esclarecendo dúvidas 
sobre a Justiça Eleitoral e, de forma especial, fomentando o 
exercício da cidadania, divulgando o trabalho da Ouvidoria 
como canal de comunicação entre Justiça Eleitoral e a socieda-
de. Exemplificando, no mês de abril de 2009, foram realizadas 
atividades com o corpo docente e discente da Escola Estadual 
de 1º e 2º Graus Antônio Cesário de Figueiredo Neto, desen-
volvidas em duas fases: encontro com os professores e servido-
res e encontro com os alunos do ensino fundamental, médio, 
assim como com a clientela que frequenta cursos de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Em parceria com a Escola Judiciária 
Eleitoral (EJE), integrou, em 2009, os trabalhos de difusão da 
Justiça Eleitoral junto às escolas públicas da capital, durante a 
Semana da Pátria.

Na avaliação da equipe da Ouvidoria/TRE-MT, 

[...] o órgão acredita que a educação do jovem é relevante 
para se atingir mudanças sociais que a população almeja. 
Informação, conscientização e agregação têm a ver com a 
atividade de uma Ouvidoria que se propõe a atuar em ca-
ráter perene vislumbrando resultados contínuos a médio e 
curto prazos. (Ouvidoria do TRE-MT. Dados cedidos em 
maio/2010).

Espaços de compartilhamento: 
discutindo ações, resultados 
e projetando o futuro

Como pioneira, a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso sediou, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2009, 
o 1º Encontro Nacional de Ouvidorias Eleitorais, que contou 
com a presença de representantes de 11 Tribunais Regionais 
Eleitorais: Pará, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina, Pernam-
buco, Maranhão, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal e Bahia.

Destes, apenas seis já haviam criado suas ouvidorias, sen-
do que aqueles que ainda não o haviam feito procuravam co-
nhecer a experiência das pioneiras. O evento, na avaliação dos 
promotores, 

[...] objetivou estabelecer um espaço de comunicação entre 
Tribunais, agregando valores que resultem em melhor estru-
turação das atividades desenvolvidas, conquista de espaço e 
garantias para o funcionamento das Ouvidorias, revertendo 
em ganhos qualitativos na prestação de serviços e ratificando 
a credibilidade da sociedade na autuação da Justiça Eleitoral. 
(Ouvidoria do TRE-MT. Dados cedidos em maio/2010).

Colaboraram para a reflexão dos temas, inúmeras persona-
lidades regionais e nacionais, que proferiram palestras, a saber: 
Dra. Daisy de Asper y Valdés (subprocuradora-geral da Repú-
blica aposentada, coordenadora do curso de pós-graduação em 
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Direito Público da AEUDF e professora de Direito Adminis-
trativo da Faculdade de Direito Administrativo da Faculdade 
de Direito da UPIS, em Brasília/DF) que proferiu a Palestra: 
A Ouvidoria, cidadania e setor público; Dr. Leonardo Hernan-
dez Santos Soares (assistente especial da Ouvidoria Eleitoral 
de Goiás e assessor jurídico da Vice-Presidência e Corregedo-
ria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás) 
que discorreu sobre o tema: Ouvidoria: pressupostos para seu 
funcionamento e importância para a Justiça Eleitoral Brasileira; 
Dr. Antonio Kato (ouvidor geral do Estado de Mato Grosso) 
que discorreu sobre o tema: Proposta para funcionamento das 
Ouvidorias Públicas; Dr. Franklin Rodrigues da Costa (procu-
rador regional da República − 1ª Região) que abordou o tema: 
Direitos da cidadania e ouvidoria; e o desembargador Paulo 
Inácio Dias Lessa (ex-presidente do Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso e 1º ouvidor regional Eleitoral de Mato). (Ouvidoria do 
TRE-MT. Dados cedidos em maio/2010).

Formas de acesso do cidadão 
à Ouvidoria do TRE-MT

A Ouvidoria funciona com os seguintes canais de acesso: 
ligação gratuita pelo 0800-647-8191; e-mail − ouvidoria@tre-
-mt.jus.br); formulário eletrônico no site do TRE; cartas pré-
-seladas (distribuídas para a capital e o interior do Estado); 
caixas coletoras (Cuiabá e Várzea Grande); pelo fax (65) 3362-
8110; e atendimento presencial na sede do Tribunal.

Nosso Negócio G Ouvir o cidadão.

Missão G Facilitar o acesso da sociedade à Justiça, aten-
dendo e ouvindo as pessoas, sem preconceito, buscando solu-
cionar conflitos e situações de insatisfação em relação aos ser-
viços da Justiça Eleitoral.

Visão G Ser um órgão facilitador de comunicação entre 
o cidadão e a Justiça Eleitoral para, assim, atuar na melhoria 
da prestação jurisdicional em defesa da justiça. (Disponível 
em: <http://www.tre-mt.jus.br/institucional/ouvidoria.aspx>. 
Acesso em: 4 mar. 2010).
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As Zonas Eleitorais de Mato Grosso foram criadas e insta-
ladas ao longo da trajetória histórica do Estado. Assim, as 

mais antigas delas, instaladas ainda em séculos passados, foram 
Cuiabá, Cáceres, Rosário Oeste, Diamantino e Poconé. Isso se 
deve ao fato de que foram as que primeiro mereceram povo-
amento, ainda no século XVIII. Por isso, tornou-se difícil pre-
cisar exatamente quando elas foram criadas, porém, tomando 
como baliza cronológica a criação do Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso, podemos vislumbrar que, em 1932, mais 
precisamente nas primeiras eleições para a Assembleia Nacio-
nal Constituinte, realizadas em 1933, havia 19 Zonas Eleitorais, 
quando Mato Grosso incorporava os atuais estados de Rondô-
nia e de Mato Grosso do Sul:

Zona Município

1ª Capital (Cuiabá)
2ª Santo Antônio do Rio Abaixo
3ª Poconé
4ª São Luís de Cáceres
5ª Rosário Oeste
6ª Santa Rita do Araguaia
7ª Coxim
8ª Corumbá
9ª Miranda

10ª Aquidauana
11ª Campo Grande
12ª Nioaque
13ª Bela Vista
14ª Ponta Porã
15ª Porto Murtinho
16ª Maracaju
17ª Três Lagoas
18ª Santana do Paranaíba
19ª Guajará-Mirim

Fonte: Livro das atas de apuração das eleições à Assembleia Nacional Constituinte, 1933. Acervo 
do Arquivo Público de Mato Grosso – APMT.

Foi, no entanto, a partir de 1945, com a reabertura da Justi-
ça Eleitoral no Brasil, que as atividades dos Tribunais Regionais 
Eleitorais passaram a reestruturar sua organização interna. As-
sim, pode ser explicada a solicitação para a redivisão e reinsta-
lação das Zonas Eleitorais de Mato Grosso em meados do ano 
de 1945, em correspondência do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso – TRE-MT com o Tribunal Superior Eleitoral 

– TSE, que analisou a solicitação, aprovando-a através da Re-
solução n. 64, de 12 de julho de 1945. Por ela, foi contabilizada 
a população mato-grossense alistável em 102.854 e disponibi-
lizada verba no valor de CR$ 166.200,00, sendo CR$ 84.000,00 
para pagamento de gratificação aos juízes, CR$ 67.200,00 para 
pagamento aos escrivães, ficando CR$ 15.000,00 para despesas 
de material de expediente. 

Durante o Estado Novo (1937-1945), Getúlio Vargas, frente 
à fraca guarnição das fronteiras do Brasil e à iminente ameaça 
da Segunda Guerra Mundial, resolveu criar territórios federais: 
Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã, Iguaçu e o arquipé-
lago de Fernando de Noronha.

O território de Ponta Porã foi criado aos 13 de setembro de 
1943, por meio do Decreto-lei n. 5.812, sendo formado pelo 
município de Ponta Porã (onde foi instalada a capital) e de 
mais seis outros: Porto Murtinho, Bela Vista, Dourados, Mi-
randa, Nioaque e Maracaju. A capital do território foi trans-
ferida para Maracaju em 31 de maio de 1944 (Decreto-lei 
n. 6.550), voltando para Ponta Porã em virtude de Decreto de 
17 de junho de 1946.

Pelas determinações da Constituição de 1946, o território 
de Ponta Porã foi extinto em 18 de setembro do mesmo ano, 
quando todos os municípios integrantes do antigo território 
foram reincorporados ao estado de Mato Grosso. 

Nessa medida, as Zonas Eleitorais de Mato Grosso sofreram 
um aumento com a inclusão dos municípios que formavam o 
extinto território de Ponta Porã, o que exigiu uma nova redivi-
são e numeração das Zonas Eleitorais, visto que as mesmas se 
somaram às já existentes, perfazendo 20:

Zona Município Criação

1ª Cuiabá Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

2ª
Leverger (ex-Santo 
Antônio do Rio Abaixo)

Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

3ª Rosário Oeste Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

4ª Poconé Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

5ª Poxoréu Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

6ª Cáceres Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

7ª Corumbá Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

continua...

Zonas Eleitorais de Mato Grosso
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Zona Município Criação

8ª Campo Grande Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

9ª Três Lagoas Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

10ª Aquidauana Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

11ª Caiuás (ex-Entre Rios) Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

12ª Herculânia Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

13ª Paranaíba Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

14ª Guiratinga (ex-Lageado) Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

15ª Miranda Constituição de 18 de 
setembro de 1946

16ª Maracaju Constituição de 18 de 
setembro de 1946

17ª Bela Vista Constituição de 18 de 
setembro de 1946

18ª Dourados Constituição de 18 de 
setembro de 1946

19ª Ponta Porã Constituição de 18 de 
setembro de 1946

20ª Porto Murtinho Constituição de 18 de 
setembro de 1946

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 21 abr. 2009

Novo plano de divisão em 
Zonas Eleitorais − 1949

Em 1949, verificou-se um novo rezoneamento, ocasião em 
que, pela Resolução n. 3.253, o número de Zonas Eleitorais de 
Mato Grosso sofreu uma elevação, de 20, para 23. Isso se deveu 
à instalação de mais três delas: Diamantino, Alto Araguaia e 
Barra do Garças.

Zona Município Criação

21ª Diamantino

Decisão TRE-MT n. 403, 
de 16 de janeiro de 1954
Resolução TSE n. 3.253, 
de 19 de julho de 1949

22ª Alto Araguaia

Decisão TRE-MT n. 403, 
de 16 de janeiro de 1954
Resolução TSE n. 3.253, de 19 
de julho de 1949

23ª Barra do Garças

Decisão TRE-MT n. 403, 
de 16 de janeiro de 1954
Resolução TSE n. 3.253, 
de 19 de julho de 1949

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 21 abr. 2009

Novo plano de divisão em 
Zonas Eleitorais – 1954 

Nas eleições de 1954 foi acrescida mais uma Zona Eleito-
ral, a 24ª, de Aparecida do Taboado, perfazendo um total de 24 
Zonas Eleitorais:

Zona Município Criação

24ª Aparecida do Taboado Resolução TSE n. 4.681, 
de 24 de maio de 1954

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 21 abr. 2009

Já em 1957 foi elaborada, pelo Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, uma Escala das Zonas Eleitorais por proximi-
dade, visando melhor atender à população.

Em 7 de outubro de 1959, foi acrescida uma Zona Eleitoral, 
a 25ª, de Rondonópolis:

Zona Município Criação

25ª Rondonópolis Resolução TSE n. 6361, 
de 7 de outubro de 1959

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 21 abr. 2009

Cinco anos depois, em 1964, mais duas novas Zonas Elei-
torais foram criadas, Amambai (MS) e Barra do Garças (MT), 
perfazendo um total de 27:

Zona Município Criação

26ª Amambai Resolução TSE n. 7.501, 
de 26 de novembro de 1964

27ª Alto Garças

Resolução TRE-MT n. 457, 
de 3 de dezembro de 1964
Resolução TSE n. 7.520, 
de 18 de março de 1965

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 21 abr. 2009
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Com a criação de novos municípios, especialmente na por-
ção sul do território mato-grossense, as zonas eleitorais pas-
saram de 27 para 33, sediadas nos municípios de Cassilândia, 
Fátima do Sul, Bataguassú e Nova Andradina (MS) e, na por-
ção norte, nos municípios de Dom Aquino e Barra do Bugres 
(MT), em 1966:

Zona Município Criação

28ª Cassilândia Resolução TSE n. 7.830, de 23 
de agosto de 1966

29ª Fátima do Sul Resolução TSE n. 7.870, de 11 
de outubro de 1966

30ª Nova Andradina Resolução TSE n. 7.870, de 11 
de outubro de 1966

31ª Dom Aquino Resolução TSE n. 7.870, de 11 
de outubro de 1966

32ª Bataguassú Resolução TSE n. 7.880, de 3 
de novembro de 1966

33ª Barra do Bugres Resolução TSE n. 7893, de 16 
de agosto de 1966

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 23 abr. 2009

Já em 1969 o número de Zonas Eleitorais de Mato Grosso 
sofreu nova elevação, passando de 33 para 37. Nesse momen-
to, o governo militar havia dado início ao novo planejamento 
político-administrativo do território brasileiro, o qual resul-
tou na divisão do Estado sete anos depois, o que incentivou 
ainda mais o processo migratório para o território do atual 
Estado de Mato Grosso do Sul, quando foram criadas as Zonas 
Eleitorais de Camapuã, Rio Verde, Jardim e Glória de Doura-
dos (MS):

Zona Município Criação

34ª Camapuã Resolução TSE n. 8.444, de 6 
de março de 1969

35ª
Rio Verde de Mato 
Grosso

Resolução TSE n. 8.584, de 31 
de outubro de 1969

36ª Glória de Dourados Resolução TSE n. 8.674, de 24 
de março de 1970

37ª Jardim Resolução TSE n. 8.654, de 9 
de dezembro de 1969

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 23 abr. 2009

Em 1972 foi extinta a 2ª Zona Eleitoral de Santo Antônio 
de Leverger, de acordo com a Resolução do TRE-MT n. 157, de 
21 de junho de 1972 e a Resolução do TSE n. 9.263, de 10 de 
agosto de 1972, substituída pela Zona Eleitoral de Naviraí, que 
recebeu o mesmo número da Zona Eleitoral extinta:

Zona Município Criação

2ª Naviraí Resolução TSE n. 9.816, 
de 27 de fevereiro de 1975

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 23 abr. 2009

Divisão do Estado: nova 
estruturação das Zonas 
Eleitorais de Mato Grosso

Com a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação do Es-
tado de Mato Grosso do Sul, em 1977, foi necessária a separação 
das zonas eleitorais. Mato Grosso contava, à época, com ape-
nas 13 zonas eleitorais, enquanto que Mato Grosso do Sul, 24: 

As 13 zonas eleitorais de Mato Grosso eram as seguintes:

Zona 
antiga

Zona 
renomeada Município

  1ª 1ª Cuiabá
  3ª 2ª Rosário Oeste
  4ª 3ª Poconé
  5ª 4ª Poxoréu
  6ª 5ª Cáceres
14ª 6ª Guiratinga
21ª 7ª Diamantino
22ª 8ª Alto Araguaia
23ª 9ª Barra do Garças
25ª 10ª Rondonópolis
27ª 11ª Alto Garças
31ª 12ª Dom Aquino
33ª 13ª Barra do Bugres

Fonte: Livro de registro de ofícios circulares expedidos e recebidos do TRE-MT, Ofício 
circular TRE-MT, n. 1, 27 mar. 1979

Ac
er

vo
 T

RE
-M

T

7ª Zona Eleitoral – Central de Atendimento ao Eleitor de Diamantino
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As 24 Zonas Eleitorais de Mato Grosso do Sul eram as se-
guintes:

Zona Município

1ª Amambai
2ª Naviraí
3ª Cassilândia
4ª Fátima do Sul 
5ª Nova Andradina 
6ª Bataguassú
7ª Corumbá
8ª Campo Grande 
9ª Três Lagoas 

10ª Aquidauana
11ª Rio Brilhante 
12ª Coxim
13ª Paranaíba
14ª Camapuã
15ª Miranda
16ª Maracaju
17ª Bela Vista 
18ª Dourados
19ª Ponta Porã 
20ª Porto Murtinho 
21ª Rio Verde de Mato Grosso 
22ª Jardim
23ª Glória de Dourados 
24ª Aparecida do Tabuado 

Fonte: Livro de registro de ofícios circulares expedidos e recebidos do TRE-MT, Ofício 
circular TSE, n. 301, 25 maio 1979

De 1978 em diante, frente ao intenso processo de coloni-
zação ocorrido no território mato-grossense – quando o go-
verno federal ofereceu estímulos para tal, especialmente no 
norte e nordeste do Estado – uma proliferação de propagan-
das de colonização promoveu o processo migratório de outras 

regiões do país, especialmente do Sul e Sudeste, em direção a 
Mato Grosso. Nessa movimentação, que foi bem acolhida pelos 
migrantes, verificou-se a necessidade de serem criadas novas 
Zonas Eleitorais, especialmente a partir dos primeiros anos da 
década de 1980, levando-se em conta a formação de núcleos 
populacionais que, através de plebiscito, criaram seus municí-
pios, o que obrigou não só a criação de Comarcas e de Promo-
torias de Justiça, mas também de Zonas Eleitorais. 

Entre 1979 a 2005 as Zonas Eleitorais foram elevadas a 60:

Zona Município Criação/homologação

1ª Cuiabá Resolução TSE n. 64, de 12 de 
junho de 1945

2ª Guiratinga Resolução TSE n. 64, de 12 de 
junho de 1945

3ª Rosário Oeste Resolução TSE n. 64, de 12 de 
junho de 1945

4ª Poconé Resolução TSE n. 64, de 12 de 
junho de 1945

5ª Poxoréu Resolução TSE n. 64, de 12 de 
junho de 1945

6ª Cáceres Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945

7ª Diamantino
Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945 e Resolução TSE 
n. 3.253, de 19 de julho 1949

8ª Alto Araguaia
Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho 1945 e Resolução TSE 
n. 3.253, de 19 de julho de 1949

9ª Barra do Garças
Resolução TSE n. 64, de 12 de 
julho de 1945 e Resolução TSE 
n. 3.253, de 19 de julho de 1949

10ª Rondonópolis Resolução TSE n. 6.361, de 7 de 
outubro de 1959

11ª Aripuanã
Acórdão TRE-MT n. 15.483, de 31 
de maio de 2005 
Decisão TSE, de 1 de agosto de 2005

continua...
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13ª Zona Eleitoral – Barra do Bugres12ª Zona Eleitoral – Dom Aquino
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Zona Município Criação/homologação

12ª Campo Verde Acórdão TRE-MT n. 14.581/2005
13ª Barra do Bugres Resolução TSE n. 7.893/1966

14ª Jaciara Acórdão TRE-MT n. 7.495/1980
Resolução TSE n. 10.859/1980

15ª São Félix do Araguaia Acórdão TRE-MT n. 7.729/1983
Resolução TSE n. 11.666/1983

16ª Nortelândia Acórdão TRE-MT n. 7.729/1983
Resolução TSE n. 11.666/1983

17ª Arenápolis Acórdão TRE-MT n. 7.729/1983
Resolução TSE n. 11.666/1983

18ª Mirassol D’Oeste Acórdão TRE-MT n. 7.732/1983
Resolução TSE n. 11.667/1983

19ª Tangará da Serra Acórdão TRE-MT n. 7.738/1983
Resolução TSE n. 11.738/1983

20ª Várzea Grande Acórdão TRE-MT n. 7.788/1985
Resolução TSE n. 12.069/1985

21ª Porto dos Gaúchos Acórdão TRE-MT n. 14.581/2004

22ª Sinop Acórdão TRE-MT n. 7.975/1985
Resolução TSE n. 12.528/1985

23ª Colíder Acórdão TRE-MT n. 7.985/1986
Resolução TSE n. 12.529/1986

24ª Alta Floresta Acórdão TRE-MT n. 7.984/1986
Resolução TSE n. 12.530/1986

25ª Pontes e Lacerda Acórdão TRE-MT n. 8.027/1986
Resolução TSE n. 12.624/1986

26ª Nova Xavantina Acórdão TRE-MT n. 8.069/1986
Resolução TSE n. 12.829/1986

27ª Juara Acórdão TRE-MT n. 8.333/1987
Resolução TSE n. 13.594/1987

28ª Nobres Acórdão TRE-MT n. 8.344/1987
Resolução TSE n. 13.811/1987

29ª São José do Rio Claro Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

30ª Água Boa Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

31ª Canarana Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

continua...

Zona Município Criação/homologação

32ª Pedra Preta Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

33ª Peixoto de Azevedo Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

34ª
Chapada dos 
Guimarães

Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

35ª Juína Acórdão TRE-MT n. 9.427/1991
Resolução TSE n. 17.427/1991

36ª Itiquira
Acórdão TRE-MT n. 9.547/1991
Resolução TSE n. 17.589, de 12 de 
setembro de 1991

37ª Cuiabá Acórdão TRE-MT n. 9.475/1991
Resolução TSE n. 18.950/1991

38ª Cuiabá Acórdão TRE-MT n. 9.475/1991
Resolução TSE n. 18.950/1991

39ª Cuiabá Acórdão TRE-MT n. 9.475/1991
Resolução TSE n. 18.950/1991

40ª Primavera do Leste
Acórdão TRE-MT n. 10.527/1993
Sessão TSE, de 11 de novembro 
de 1993

41ª Araputanga
Acórdão TRE-MT n. 10.527/1993
Sessão TSE, de 11 de novembro 
de 1993

42ª
São José dos Quatro 
Marcos

Acórdão TRE-MT n. 10.527/1993
Sessão TSE, de 11 de novembro 
de 1993

43ª Sorriso
Acórdão TRE-MT n. 10.527/1993
Sessão TSE, de 11 de novembro 
de 1993

44ª Várzea Grande
Acórdão TRE-MT n. 10.618/1993
Sessão TSE, de 14 de setembro 
de 1993

45ª Rondonópolis 
Acórdão TRE-MT n. 10.669/1993
Sessão TSE, de 18 de novembro 
de 1993

46ª Rondonópolis 
Acórdão TRE-MT n. 10.669/1993
Sessão TSE, de 18 de novembro 
de 1993

continua...
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17ª Zona Eleitoral – Arenápolis 21ª Zona Eleitoral – Porto dos Gaúchos



Parte III – Aspectos específicos da Justiça Eleitoral de Mato Grosso 331

Zona Município Criação/homologação

47ª Barra do Garças 
Acórdão TRE-MT n. 10.679/1993
Sessão TSE, de 14 de dezembro 
de 1993

48ª Cuiabá
Acórdão TRE-MT n. 10.680/1993
Sessão TSE, de 16 de dezembro 
de 1993

49ª Várzea Grande 
Acórdão TRE-MT n. 10.681/1993
Sessão TSE, de 14 de dezembro 
de 1993

50ª Cuiabá
Acórdão TRE-MT n. 10.682/1993
Sessão TSE, de 14 de dezembro 
de 1993

51ª Cuiabá 
Acórdão TRE-MT n. 10.682/1993
Sessão TSE, de 14 de dezembro 
de 1993

52ª Rio Branco
Acórdão TRE-MT n. 15.483/2004
Decisão TSE, de 1º de setembro 
de 2005

53ª Ribeirão Cascalheira
Acórdão TRE-MT n. 15.483/2004
Decisão TSE, de 1º de setembro 
de 2005

54ª Cuiabá
Acórdão TRE-MT n. 11.032/1995
Sessão TSE, de 18 de abril de 
1995

55ª Cuiabá 
Acórdão TRE-MT n. 11.032/1995
Sessão TSE, de 18 de abril de 
1995

56ª Brasnorte
Acórdão TRE-MT n. 15.483/2004
Decisão TSE, de 1º de setembro 
de 2005

57ª Paranatinga
Acórdão TRE-MT n. 11.649/1997
Sessão TSE, de 12 de agosto de 
1997

58ª Várzea Grande
Acórdão TRE-MT n. 11.059/1995
Sessão TSE, de 27 de junho de 
1995

59ª [Vaga] [Vaga]
continua...

Zona Município Criação/homologação

60ª
Campo Novo do 
Parecis

Acórdão TRE-MT n. 12.429/1999
Sessão TSE, de 16 de setembro 
de 1999

61ª Comodoro
Acórdão TRE-MT n. 12.468/1999
Sessão TSE, de 2 de setembro de 
1999

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 29 abr. 2009

Mato Grosso, em pouco mais de quatro décadas, teve ele-
vadas, de 14, para 60 Zonas Eleitorais, reflexo do vigor econô-
mico e político das novas regiões, visto o desejo manifesto por 
sua população de participar do processo eleitoral do Estado, 
território que optou por construir sua vida. A integração polí-
tica desse novo segmento ofereceu um renovador cenário em 
Mato Grosso, externalizado pelas diferenças e necessidades dos 
diversos polos regionais. A reorganização das Zonas Eleitorais, 
de acordo com o Relatório 2006: 

[...] foi um projeto iniciado em 2004, com a mudança na juris-
dição de seis zonas eleitorais, e que teve continuidade no final 
de 2005, com a mudança de duas zonas eleitorais, finalizando 
no início de 2006 com a mudança de mais seis zonas eleitorais. 
Nessa última etapa, foram remanejados cartórios eleitorais da 
Capital e de outros três municípios para atender às regiões: 
Amazônica, Araguaia, Pantanal e Fronteira Oeste, permitin-
do que a Justiça Eleitoral esteja agora mais presente em to-
das as regiões do Estado. O rezoneamento ampliou a presença 
da Justiça Eleitoral em todos os quadrantes de Mato Grosso. O 
remanejamento dessas jurisdições eleitorais foi fundamental 
para fortalecer a Justiça Eleitoral, pois assegurou a presença 
de responsáveis pela realização de eleições em praticamente 
todas as microrregiões do Estado. (Relatório de Gestão, TRE-
-MT, 2006, p. 43).
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Pantanal

Zonas Sede Municípios

1ª 
Cuiabá 
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde − CEP: 78050-000 
Telefone: (65) 3925-8202 − Fax: (65) 3925-8201

Cuiabá

4ª
Poconé
Av. Dom Aquino, 272, Centro − CEP: 78175-000 
Telefone: (65) 3345-1863 − Fax: (65) 3345-2010

Poconé

6ª
Cáceres
Rua Marechal Deodoro, 720, Centro − CEP: 78200-000 
Telefone: (65) 3223-5440 − Fax: (65) 3223-5159

Cáceres

20ª
Várzea Grande
Av. Couto Magalhães, 744, Centro − CEP: 78110-400
Telefone: (65) 3682-6860 − Fax: (65) 3682-7678

Várzea Grande

25ª 
Pontes e Lacerda
Av. Bom Jesus, esquina com a Rua Goiás, 1.764, Chácara 50, Centro − CEP: 78250-000
Telefone: (65) 3266-1455 − Fax: (65) 3266-1628

Pontes e Lacerda • Conquista D’Oeste 
• Vale de São Domingos • Vila Bela da 
Santíssima Trindade

37ª 
Cuiabá
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde – CEP: 78050-000
Telefone: (65) 3925-8237 − Fax: (65) 3925-8238

Cuiabá

38ª
Santo Antônio de Leverger
Rua Benjamin Constant, 99, Centro − CEP: 78180-000 
Telefone: (65) 3341-1463 − Fax: (65) 3341-1456

Santo Antônio de Leverger • Barão de 
Melgaço

39ª 
Cuiabá
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde − CEP: 78050-000 
Telefone: (65) 3925-8239 − Fax: (65) 3925-8240 

Cuiabá • Acorizal

49ª
Várzea Grande
Rua H1, Quadra 07-04, Loteamento Hélio Ponce de Arruda, Cristo Rei − CEP: 78115-000
Telefone: (65) 3685-6461 − Fax: (65) 3685-1317

Várzea Grande

51ª 
Cuiabá
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde − CEP: 78050-000 
Telefone: (65) 3925-8252 − Fax: (65) 3925-8251

Cuiabá

54ª 
Cuiabá
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde − CEP: 78050-000
Telefone: (65) 3925-8254 − Fax: (65) 3925-8254

Cuiabá

55ª 
Cuiabá
Casa da Democracia − Av. Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde − CEP: 78050-000
Telefone: (65) 3925-8255 − Fax: (65) 3925-8255

Cuiabá

58ª
Várzea Grande
Av. Couto Magalhães, 744, Centro − CEP: 78110-400
Telefone: (65) 3682-0159 − Fax: (65) 3682-7679

Várzea Grande • Nossa Senhora do 
Livramento

Tomando-se como base os grandes ecossistemas presentes no 
território mato-grossense, as zonas eleitorais, entre os anos de 
2008 e 2009, encontravam-se assim distribuídas:

 m Pantanal
 m Amazônia Legal
 m Cerrado
 m Araguaia
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Amazônia Legal

Zonas Sede Municípios

11ª 
Aripuanã
Rua 15 de Novembro, 645, Cidade Alta – CEP: 78325-000
Telefone: (66) 3565-2263 − Fax: (66) 3565-2601

Aripuanã • Colniza

21ª 
Lucas do Rio Verde
Rua Corbélia, 1.932-S, Jardim das Palmeiras – CEP: 78455-000
Telefone: (65) 3549-2873 − Fax: (65) 3549-6125 

Lucas do Rio Verde • Itanhangá • 
Tapurah

22ª 
Sinop
Rua das Grevílias, 442, Centro − CEP: 78550-110 
Telefone: (66) 3531-2377 − Fax: (66) 3531-6791

Sinop • Cláudia • Feliz Natal • Santa 
Carmem • União do Sul • Vera

23ª 
Colíder
Av. Costa e Silva, 73, Ed. do Fórum, Centro − CEP: 78500-000 
Telefone: (66) 3541-1344 − Fax: (66) 3541-2482 

Colíder • Itaúba • Marcelândia • Nova 
Canaã do Norte • Nova Santa Helena

24ª 
Alta Floresta
Rua E, 195 − Setor E, Centro − CEP: 78580-000
Telefone: (66) 3521-3030 − Fax: (66) 3521-2476 

Alta Floresta • Carlinda • Paranaíta

27ª 
Juara
Rua Rondonópolis, 76W, Jardim Boa Vista – CEP: 78575-000
 Telefone: (66) 3556-2052 − Fax: (66) 3556-2052 

Juara • Novo Horizonte do Norte • Porto 
dos Gaúchos • Tabaporã

29ª
São José do Rio Claro
Avenida Brasil S/N, Centro − Cep: 78435-000
Telefone: (66) 3386-1999 − Fax: (66) 3386-1715

São José do Rio Claro • Nova Maringá

33ª 
Peixoto de Azevedo
Rua Pedro Álvares Cabral, 38, Fórum, Centro − CEP: 78530-000
Telefone: (66) 3575-1292 − Fax: (66) 3575-1022 

Peixoto de Azevedo • Matupá • Nova 
Guarita • Terra Nova do Norte

35ª 
Juína
Av. dos Jambos, 1295, Centro − CEP: 78320-000 
Telefone: (66) 3566-2950 − Fax: (66) 3566-2662

Juína • Castanheira • Rondolândia

42ª 
Sapezal
Av. Jaú, 1450, Sala 01, esquina Av. Piramboia, Centro − CEP: 78365-000 
Telefone: (65) 3383-1589 − Fax: (65) 3383-2435

Sapezal

43ª 
Sorriso
Rua dos Estados, 100, Centro − CEP: 78890-000
Telefone: (66) 3544-1378 − Fax: (66) 3544-3555

Sorriso • Ipiranga do Norte • Nova 
Ubiratã

44ª 
Guarantã do Norte
Av. dos Jatobás, 155, Centro − CEP: 78520-000
Telefone: (66) 3552-2838 − Fax: (66) 3552-3350

Guarantã do Norte • Novo Mundo

48ª 
Cotriguaçu
Rua Ingrid Eggertt, 214, Vila Nova − CEP: 78330-000
Telefone: (66) 3555-1660 − Fax: (66) 3555-1660

Cotriguaçu • Juruena

50ª
Nova Monte Verde
Av. Rondonópolis, s/n, Ed. Comercial Boing, Centro − CEP: 78593-000
Telefone: (66) 3597-1766 − Fax: (66) 3597-1188

Nova Monte Verde • Apiacás • Nova 
Bandeirantes

56ª 
Brasnorte
Rua Cáceres, 350, Centro − CEP: 78350-000 
Telefone: (66) 3592-1742 − Fax: (66) 3592-2429

Brasnorte

60ª 
Campo Novo do Parecis
Av. Rio Grande do Sul, 563, Fórum, Centro − CEP: 78360-000
Telefone: (65) 3382-2101 − Fax: (65) 3382-2101

Campo Novo do Parecis

61ª
Comodoro
Rua das Acácias, 5535, Ed. do Fórum, Jardim Mato Grosso − CEP: 78310-000
Telefone: (65) 3283-1650 − Fax: (65) 3283-1650

Comodoro • Campos de Júlio • Nova 
Lacerda



Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense   u   1932-2012334

Região do Cerrado

Zonas Sede Municípios

3ª
Rosário Oeste
Rua Dr. Murtinho, 585, Centro − CEP: 78470-000 
Telefone: (65) 3356-1112 − Fax: (65) 3356-1544

Rosário Oeste • Jangada • Nobres

7ª
Diamantino
Rua Monsenhor Doudreneuf, 38 – CEP: 7840-000
Telefone: (65) 3336-1911 − Fax: (65) 3336-2260 

Diamantino • Alto Paraguai • Nova 
Mutum • Santa Rita do Trivelato

12ª
Campo Verde
Rua João Pessoa, 1.702, Sala 2, Ed. Ferrari, Campo Real – CEP: 78840000
Telefone: (66) 3419-2862 / (66) 3419-1867

Campo Verde • Dom Aquino

13ª
Barra do Bugres
Rua São Benedito, 800, A/B, Centro – CEP: 7839-000
Telefone (65) 3361-1017 − Fax: (65) 3361-1294

Barra do Bugres • Denise • Nova 
Olímpia • Porto Estrela

14ª
Jaciara
Rua Jurucê, 990, Centro − CEP: 78820-000
Telefone: (66) 3461-1427 − Fax: (66) 3461-1626 

Jaciara • Juscimeira • São Pedro da Cipa

17ª
Arenápolis
Rua Presidente Costa e Silva, 410, Vila Nova – CEP: 78420-000
Telefone (65) 3341-1165 − Fax: (65) 3343-1836 

Arenápolis • Nortelândia • Nova 
Marilândia • Santo Afonso

18ª
Mirassol D’Oeste
Rua Germano Greve, 284, Centro − CEP: 78280-000
Telefone: (65) 3241-3116 − Fax: (66) 3241-1917

Mirassol D’Oeste • Curvelândia • Glória 
D’Oeste • Porto Esperidião • São José 
dos Quatro Marcos

19ª
Tangará da Serra
Rua Júlio Martinez Benevides, 711-S, Centro − CEP:78300-000
Telefone: (65) 3326-5070 − Fax: (65) 3326-6775

Tangará da Serra

31ª
Canarana
Rua Tuparandi, 64, Centro – CEP: 78640-000
Telefone: (66) 3478-1283 − Fax: (66) 3478-2742

Canarana • Querência

34ª 
Chapada dos Guimarães
Rua Tiradentes, 474, Centro – CEP: 78195-000
Telefone: (65) 3301-1493 − Fax: (65) 3301-1493

Chapada dos Guimarães • Nova 
Brasilândia • Planalto da Serra

40ª
Primavera do Leste
Rua Benjamim Cerutti, 170, Parque Castelândia – CEP: 78850-000
Telefone: (66) 3498-3565 − Fax: (66) 3498-2724

Primavera do Leste • Santo Antonio do 
Leste

41ª
Araputanga
Rua Amador Bueno, 469, Jardim Primavera – CEP: 78260-000
Telefone: (65) 3261-1321 − Fax: (65) 3261-1739

Araputanga • Figueirópolis D’Oeste • 
Indiavaí • Jauru • Reserva do Cabaçal

52ª
Rio Branco
Av. dos Imigrantes, 36, Vila Maria – CEP: 78275-000
Telefone: (65) 3257-1232 − Fax: (65) 3257-1072

Rio Branco • Lambari D’Oeste • Salto 
do Céu

57ª
Paranatinga
Av. XV de Novembro, 118, Centro – CEP: 78870-000
Telefone: (66) 3573-1100 − Fax: (66) 3573-1000 

Paranatinga • Gaúcha do Norte
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Região do Araguaia

Zonas Sede Municípios

2ª
Guiratinga
Av. Rotary Internacional, 1.525, Bairro Santa Maria Bertila − CEP: 78760-000
Telefone: (66) 3431-1233 − Fax: (66) 3431-1491

Guiratinga • Tesouro

5ª
Poxoréu
Euclides da Cunha, s/n, Jardim Santa Luzia – CEP: 78800-000 
Telefone: (66) 3436-1104 − Fax: (66) 3436-1332

Poxoréu

8ª 
Alto Araguaia
Rua Onildo Taveira, 143, Ed. do Fórum, Vila Aeroporto – CEP: 78780-000
Telefone: (66) 3481-1811 − Fax: (66) 3481-1118

Alto Araguaia • Alto Garças • Alto 
Taquari • Araguainha • Ponte Branca

9ª
Barra do Garças
Rua Carajás, 515, Centro − CEP: 78600-000
Telefone: (66) 3401-2988 − Fax: (66) 3401-5711

Barra do Garças

10ª 
Rondonópolis
Rua Fernando Corrêa da Costa, 253, Centro − CEP: 78700-100 
Telefone: (66) 3423-2827 − Fax: (66) 3425-5707 

Rondonópolis

15ª
São Félix do Araguaia
Rua José Ateneu Luz, 208, Centro − CEP: 78670-000
Telefone: (66) 3522-1528 − Fax: (66) 3522-1727

São Félix do Araguaia • Alto Boa Vista • 
Luciara • Novo Santo Antônio

16ª
Vila Rica
Avenida Brasil, 867, Setor Norte, Centro − CEP: 78645-000
Telefone: (66) 3554-1274 − Fax: (66) 3554-1189

Vila Rica • Santa Terezinha • Santa Cruz 
do Xingu • São José do Xingu

26ª
Nova Xavantina
Av. Couto Magalhães, 271, Centro − CEP: 78690-000
Telefone: (66) 3438-1807 − Fax: (66) 3438-1261

Nova Xavantina • Campinápolis • Novo 
São Joaquim

28ª
Porto Alegre do Norte
Rua Tocantins, 775 − CEP: 78655-000 
Telefone: (66) 3569-1901 − Fax: (66) 3569-1933

Porto Alegre do Norte • Canabrava do 
Norte • Confresa

30ª
Água Boa
Rua 06, 355, Centro − CEP: 78635-000
Telefone: (66) 3468-1397 − Fax: (66) 3468-1398

Água Boa • Cocalinho • Nova Nazaré

32ª
Sinop
Avenida das Figueiras, 980, Setor Comercial – CEP: 8550270 
Telefone: (66) 3532-4574 / (66) 3532-3681

Sinop • Cláudia • União do Sul

34ª
Chapada dos Guimarães
Rua Tiradentes, 474, Centro − CEP: 78195-000
Telefone: (65) 3301-1493 − Fax: (65) 3301-1493

Chapada dos Guimarães • Nova 
Brasilândia • Planalto da Serra

36ª
Itiquira
Rua Mato Grosso, 176, Centro − CEP: 78790-000
Telefone: (65) 3491-1371 − Fax: (65) 3491-1313

Itiquira

45ª 
Rondonópolis
Rua Fernando Corrêa da Costa, 253, Centro − CEP: 78700-100 
Telefone: (66) 3421-6973 − Fax: (66) 3423-7332

Rondonópolis • São José do Povo

46ª 
Rondonópolis
Rua Fernando Corrêa da Costa, 253, Centro − CEP: 78700-100
 Telefone: (66) 3421-7798 − Fax: (66) 3421-5214 

Rondonópolis • Pedra Preta

47ª
Barra do Garças
Rua Carajás, 515, Centro − CEP: 78600-000 
Telefone: (66) 3401-3140 − Fax: (66) 3401-3140

Barra do Garças • Araguaiana • General 
Carneiro • Pontal do Araguaia • 
Ribeirãozinho • Torixoréu

53ª
Ribeirão Cascalheira
Rua Dona Eugênia, 330, Centro − CEP: 78675-000
Telefone: (66) 3489-1484 − Fax: (66) 3489-2115

Ribeirão Cascalheira • Bom Jesus do 
Araguaia • Serra Nova Dourada

Fonte: Relatório 2008-2009, p. 20-24; Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br>. Acesso em: 30 abr. 2010
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   1ª Zona Cuiabá
   2ª Zona Guiratinga/ Tesouro
   3ª Zona Rosário Oeste/Jangada/Nobres
   4ª Zona Poconé
   5ª Zona Nova Mutum/Santa Rita do Trivelato
   6ª Zona Cáceres
   7ª Zona Diamantino/Alto Paraguai
   8ª Zona Alto Araguaia/Ponte Branca/Araguainha/Alto 

Taquari/Alto Garças
   9ª Zona Barra do Garças/Araguaiana/Pontal do 

Araguaia
10ª Zona Rondonópolis
11ª Zona Aripuanã/Colniza
12ª Zona Campo Verde/Dom Aquino
13ª Zona Barra do Bugres/Nova Olímpia/Porto 

Estrela/Denise
14ª Zona Jaciara/Juscimeira/São Pedro da Cipa
15ª Zona São Felix do Araguaia/Alto Boa Vista/

Novo Santo Antônio/Luciara
16ª Zona Vila Rica/Santa Terezinha/Santa Cruz do 

Xingu/São José do Xingu
17ª Zona Arenápolis/Nortelândia/Nova 

Marilândia/Santo Afonso
18ª Zona Mirassol D’Oeste/Glória D’Oeste/Porto 

Esperidião/São José dos Quatro Marcos/ 
Curvelândia

19ª Zona Tangará da Serra
20ª Zona Várzea Grande

21ª Zona Lucas do Rio Verde/Itanhangá/Tapurah
22ª Zona Sinop/Vera/Feliz Natal/Santa Carmem
23ª Zona Colíder/Nova Santa Helena/Itaúba/

Nova Canaã do Norte/Marcelândia
24ª Zona Alta Floresta/Paranaíta/Carlinda
25ª Zona Pontes e Lacerda/Vila Bela da Santíssima 

Trindade/Vale de São Domingos
26ª Zona Nova Xavantina/Campinápolis/

Novo São Joaquim
27ª Zona Juara/Novo Horizonte do 

Norte/Tabaporã/Porto dos Gaúchos
28ª Zona Porto Alegre do Norte/Canabrava do 

Norte/Confresa
29ª Zona São José do Rio Claro/Nova Maringá
30ª Zona Água Boa/Cocalinho/Nova Nazaré
31ª Zona Canarana/Querência
32ª Zona Sinop/Cláudia/União do Sul
33ª Zona Peixoto de Azevedo/Terra Nova do 

Norte/Matupá/Nova Guarita
34ª Zona Chapada dos Guimarães/Planalto da 

Serra/Nova Brasilândia
35ª Zona Juína/Castanheira
36ª Zona Itiquira
37ª Zona Cuiabá
38ª Zona Santo Antonio de Leverger/Barão de Melgaço
39ª Zona Cuiabá/Acorizal
40ª Zona Primavera do Leste/Santo Antonio do 

Leste/Poxoréo

41ª Zona Araputanga/Indiavaí/Reserva do 
Cabaçal/Jauru/Figueirópolis d’Oeste

42ª Zona Sapezal/Campos de Júlio
43ª Zona Sorriso/Nova Ubiratã/Ipiranga do Norte
44ª Zona Guarantã do Norte/Novo Mundo
45ª Zona Rondonópolis/São José do Povo
46ª Zona Rondonópolis/Pedra Preta
47ª Zona Barra do Garças/Torixoréu/Ribeirãozinho/ 

General Carneiro
48ª Zona Cotriguaçu/Juruena
49ª Zona Várzea Grande
50ª Zona Nova Monte Verde/Apiacás/Nova Bandeirante
51ª Zona Cuiabá
52ª Zona Rio Branco/Lambari D’Oeste/Salto do Céu
53ª Zona Ribeirão Cascalheira/Bom Jesus do 

Araguaia/Serra Nova Dourada
54ª Zona Cuiabá
55ª Zona  Cuiabá
56ª Zona Brasnorte
57ª Zona Paranatinga/Gaúcha do Norte
58ª Zona Várzea Grande/Nossa Senhora do Livramento
60ª Zona Campo Novo do Parecis
61ª Zona Comodoro/Nova Lacerda/Conquista 

d’Oeste/Rondolândia

Nestas Regiões há mais de uma Zona Eleitoral
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Até 2010, houve remanejamento de algumas zonas eleito-
rais e nova identificação. Quadro atual:

Zonas eleitorais remanejadas

Zona Município Atos do TRE-MT
  5ª Nova Mutum Res. TRE-MT n. 655/2010
12ª Campo Verde Ac. TRE-MT n. 14.581/2004
16ª Vila Rica Ac. TRE-MT n. 14.581/2004
21ª Lucas do Rio Verde Ac. TRE-MT n. 14.581/2004
28ª Porto Alegre do Norte Ac. TRE-MT n. 14.581/2004
32ª Sinop Res. TRE-MT n. 610/2009
38ª Santo Antônio de Leverger Ac. TRE-MT n. 15.483/2005
42ª Sapezal Ac. TRE-MT n. 14.581/2004
44ª Guarantã do Norte Res. TRE-MT n. 554/2005
48ª Cotriguaçu Ac. TRE-MT n. 15483/2005
50ª Nova Monte Verde Ac. TRE-MT n. 15.483/2005

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/inteiro-teor>. Acesso em: 30 abr. 2009

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso se esforçou 
e vem se empenhando no árduo trabalho de fazer chegar às 
mais longínquas comunidades os benefícios dos que habitam o 
solo mato-grossense. Pela sua heterogeneidade e extensão ter-
ritorial, Zonas e Postos Eleitorais foram criados visando pleno 
atendimento a todos os segmentos populacionais, que exigi-
ram altos investimentos em infraestrutura e pessoal.

De acordo com a avaliação da Assessoria de Comunicação 
Social do TRE-MT, 

O denominado Justiça Eleitoral mais próxima do cidadão foi 
um projeto que visou instalar sedes de regiões eleitorais em 
cidades mais afastadas ou em franco desenvolvimento, am-
pliando a presença da Justiça Eleitoral nas regiões Araguaia, 
Nortão e Noroeste do Estado, corrigindo distorções históricas, 
como a inexistência de Juízos Eleitorais exclusivos para gerir as 
eleições em cidades no Pantanal. (Assessoria de Comunicação 
Social do TRE-MT, 13 mar. 2006). 

Hoje, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso proporciona ao ci-
dadão condições de obter de forma ágil e sem burocracia seu 
título de eleitor, e também o acesso às inovações tecnológicas 
de um processo eleitoral informatizado.

24ª Zona Eleitoral – Alta Floresta

41ª Zona Eleitoral – Araputanga

26ª Zona Eleitoral – Nova Xavantina

60ª Zona Eleitoral – Campo Novo do Parecis

40ª Zona Eleitoral – Primavera do Leste

61ª Zona Eleitoral – Comodoro
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Primeiras providências para 
eleição em área indígena – Meruri

A primeira vez que se fez referência à eleição entre os ín-
dios de Mato Grosso ocorreu na sessão de 15 de novembro de 
1976, quando foi lido ofício do presidente da Funai solicitando 
providências no sentido de se constituir mesa eleitoral na área 
indígena de Meruri, no município de General Carneiro, sob a 
orientação Salesiana, a fim de ensejar a participação silvícola nas 
eleições. Foram também lidas as providências tomadas pelo juiz 
Flávio José Bertin no sentido de dar condições para a realização 
de pleitos naquela localidade. (Livro de registro das atas das ses-
sões do TRE-MT, Livro 19, 15 nov. 1976, fl. 96v).

Quase às vésperas das eleições de 15 de novembro de 1982, 
o então governador de Mato Grosso, Frederico Soares de Cam-
pos, enviou ofício ao TRE-MT, solicitando sua intervenção 
junto à 13ª Brigada de Infantaria, quartel de Barra do Garças, 
para que autorizasse os índios Xavante ali se alojarem, a fim de 
participar das eleições. (Livro de registro das atas das sessões 
do TRE-MT, Livro 22, 15 nov. 1982, fl. 103v).

O voto indígena
Inscreveram-se como eleitores para o pleito municipal de 

2004, 4.345 indígenas que votaram em suas próprias aldeias, 
de dificílimo acesso. Pelo Relatório de 2004, “Em algumas 
delas a Justiça Eleitoral precisou de autorização da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e do acompanhamento da Polícia 
Federal para montar as seções eleitorais.” (Relatório de Gestão, 
TRE-MT, 2004).

Ao todo, foram instalados 18 postos eleitorais distantes 
mais de 200 quilômetros das sedes das respectivas zonas, sendo 
atendida toda a população. O TRE-MT providenciou a entrega 
das urnas utilizando barcos, num trajeto que demandou cerca 
de 11 horas de viagem, e também por meio de recurso aero-
náutico, em voos com até 2 horas de duração. Segundo dados 
computados no Relatório de Gestão, TRE-MT, 2004.

Os municípios que têm locais de votação reservados para 
eleitores índios são os seguintes: Sapezal, Poxoréu, Barra do 
Bugres, São José do Xingu, Santa Terezinha, Campinápolis, 
Peixoto de Azevedo, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Le-
verger, Barra do Garças, General Carneiro, Paranatinga e Gaú-
cha do Norte.
O local de votação que concentrou o maior número de eleito-
res índios foi no município de Santa Terezinha, na região do 
Baixo Araguaia, na escola municipal Tapirapé, onde estavam 
inscritos 724 eleitores. O município com maior quantidade de 
locais de votação para índios foi Campinápolis. O município 
possui quatro locais, todos eles em sedes de aldeias. (Relatório 
de Gestão, TRE-MT, 2004). 

Eleições em áreas indígenas

Juiz Eleitoral e Chefe de Cartório da 33ª ZE entre os índios

Vista panorâmica de Barra do Garças
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Já nas eleições de 2006, o TRE-MT conseguiu instalar 30 
seções em diferentes aldeias indígenas, em 17 municípios 
onde votaram 5.809 eleitores. Segundo dados coligidos em 
relatório,

É o caso das seções eleitorais que funcionam no Posto Leonar-
do (Aldeia Vilas Boas) e na Aldeia Mehinako, no município 
de Gaúcha do Norte, e na comunidade indígena Capoto Alto, 
no município de Peixoto de Azevedo. O município de Cam-
pinápolis, com seções nas aldeias Campinas, São Pedro e Al-
deiona, reuniu o maior contingente eleitoral, com 879 eleito-
res índios. No município de Barra do Garças, com três seções 
eleitorais indígenas, votaram 775 eleitores. Mas é difícil saber 
exatamente quantos índios são eleitores em Mato Grosso, pois 
muitos votam em seções eleitorais instaladas em núcleos ur-
banos. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 99-100).

Alto custo do voto indígena
Cada voto tem um alto custo para a Justiça Eleitoral, prin-

cipalmente no caso de lugares distantes e quase inacessíveis, 
como o caso de algumas aldeias indígenas. Discorrendo sobre 
esse aspecto, o Relatório de Gestão de 2006 (p. 100) quantifi-
cou os gastos de duas aldeias indígenas situadas no município 
de Peixoto de Azevedo – Metuktire e Capoto: 

O custo do voto acaba tendo valores altos nesses lugares devi-
do às dificuldades de transporte da urna eletrônica e de todo 
o aparato para transmissão dos resultados e principalmente 
devido à ausência de boa parte dos eleitores nas urnas no dia 
do pleito. O acesso às aldeias só é possível pela água ou pelo ar, 
elas ficam distantes, respectivamente, 01h30 e 01h45 de voo 
do município de Peixoto de Azevedo. O custo só do voo foi de 
R$ 17.934,00. Nessa aldeia, são 59 eleitores aptos a votar, mas 
somente quatro eleitores votaram, por isso o custo de cada 
voto ficou tão caro. Na aldeia Capoto, são 60 eleitores aptos, 
mas somente 17 votaram no primeiro turno das eleições de 
2006. O voo para a aldeia custou R$ 18.178,00. 

Somente na aldeia Metuktire, município de Peixoto de Aze-
vedo, o custo de cada voto foi de cerca de R$ 4.483,50; já na al-
deia Capoto, no mesmo município, cada voto chegou a custar 
R$ 1.069,29. (Relatório de Gestão, TRE-MT, 2006, p. 100).Índios da Aldeia Mehinako, município de Gaúcha do Norte

Condução das urnas para regiões distantes
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Gazeta Eleitoral
Pelo primeiro Código Eleitoral Brasileiro (Decreto nº 

21.076, de 24 de fevereiro de 1932) cabia ao Tribunal Superior 
Eleitoral publicar regularmente um Boletim Eleitoral, distribu-
ído para os Tribunais Regionais Eleitorais, procedimento que 
até hoje é adotado, podendo ser acessado virtualmente.

Esse Código Eleitoral, no entanto, não tornava obrigató-
ria aos Tribunais Regionais a impressão de qualquer periódi-
co. Por iniciativa do primeiro presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, Palmyro Pimenta, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso 
resolveu imprimir semanalmente a Gazeta Eleitoral, no qual 
se publicava exclusivamente a legislação, decisões e outros 
encaminhamentos expedidos pelo TSE, não deixando ele de 
estampar também as listas de eleitores cadastrados, processos 
julgados e as atas das sessões ordinárias do regional, além dos 
relatórios de gestão transcritos na íntegra. 

Pela extensa configuração do Estado de Mato Grosso nas 
primeiras décadas de 1930, quando ainda incorporava o atu-
al Estado de Mato Grosso do Sul e parte do de Rondônia, e 
levando-se em conta que eram imensas as dificuldades de co-
municação por rádio, a Gazeta Eleitoral, enviada pelo correio, 
constituiu-se em importante veículo noticioso e orientador 
das ações dos juízes eleitorais que atuavam em Mato Grosso.

Impressora Tipográfica Manual (Jucá, 2009, p. 90)

Essa diligente iniciativa do presidente Palmyro Pimenta foi 
objeto de muitos elogios, como o formulado na 9ª sessão ordi-
nária do TRE-MT, realizada aos 11 de dezembro de 1932, pelo 
procurador regional eleitoral, Alfeu Rosas Martins:

[...] pelo aparecimento, sábado último, do 1º número da Ga-
zeta Eleitoral, que denota a boa vontade, o esforço inteligente 
e a infatigável dedicação do Presidente deste Tribunal que foi 
o fator principal do aparecimento desse periódico, dando-
-lhe não só o plano da sua feição material como do seu molde 
intelectual. O presente registro justifica-se cabalmente. A lei 
cogita na impossibilidade presumível de medida mais ampla, 
da publicação da matéria eleitoral num órgão que seja edita-
do pelo Governo. Em Mato Grosso se foi além desses limites 
publicando-se, embora no jornal do próprio Governo Estadu-
al, num periódico especial que diz respeito exclusivamente aos 
interesses eleitorais da Região. Este motivo, por si só, justifica 
a presente proposta. O plenário aprovou a propositura. (Livro 
de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 1, 
11 dez. 1932, fls. 28v-29).

Publicações do TRE-MT

Frontispício da Gazeta Eleitoral de 1934. Biblioteca do TRE-MT
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Estevão de Mendonça

Igual proposição foi feita pelo advogado Estevão de Men-
donça, que relatou ter lido na Gazeta Eleitoral o relatório do 
presidente Palmyro Pimenta e requeria a consignação, em 
ata, de um voto de aplauso à síntese exposta sobre a atuação 
e diretriz do Tribunal Regional Eleitoral em seu momento 
fundador. (Livro de registro das atas das sessões plenárias do 
TRE-MT, 20ª Sessão, Livro 1, 1933, fl. 52).

O periódico estadual responsável pela publicação das notí-
cias e legislação, tanto do poder legislativo, quando do execu-
tivo e do judiciário, era a Gazeta Official, porém, considerando 
que o Tribunal Regional Eleitoral se constituía enquanto orga-
nismo federal, com a paralisação da Gazeta Eleitoral, por falta 
de condições financeiras, as notícias da Justiça Eleitoral passa-
ram a ser estampadas nesse periódico, posteriormente intitu-
lado Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Após alguns anos 
foi instituído o Diário da Justiça, periódico que tomava para si 
a publicação dos atos relativos ao judiciário.

Gazeta Official (Jucá, 2009, p. 96)

A Gazeta Eleitoral foi editada regularmente por quatro anos 
consecutivos (1932 a 1935). Nesse período, além de ser reme-
tida para todas as Zonas Eleitorais, era também encartado na 
antiga Gazeta Official, hoje Diário Oficial.

Na 35ª sessão ordinária do TRE-MT, o então presidente, 
desembargador Ernesto Pereira Borges, comunicou a doação 
de uma coleção encadernada da Gazeta Eleitoral, de 10 de de-
zembro de 1932 a 23 de dezembro de 1933, organizada pelo 
desembargador Palmyro Pimenta,

[...] cuja oferta valiosa viria enriquecer o arquivo da Secretaria 
deste Tribunal. Por esse justo motivo, a Presidência congratu-
lava-se com todo o Tribunal, bem como agradecia ao ofertante 
a preciosíssima coleção que o Tribunal acabava de receber, res-
saltando sobremaneira os esforços inauditos empregados para 
o bom êxito e eficiência dos trabalhos eleitorais daquela época, 
pelo Desembargador Palmyro Pimenta, então Presidente do 
Tribunal. (Livro avulso do Arquivo Público de Mato Grosso 
– APMT)

A seguir, o desembargador Hélio Ferreira de Vasconcelos, 
“[...] usando da palavra, apresentou um voto de louvor ao ofer-
tante pela preciosa doação feita ao Tribunal, da Coleção da Ga-
zeta Eleitoral, cujo ato vinha por em relevo as nobilíssimas qua-
lidades de que é dotado o desembargador Palmyro Pimenta.” 
Em seguida, fez uso da palavra o desembargador António de 
Arruda, “[...] dizendo que tinha o imenso prazer de manifestar 
também o seu voto de louvor ao ofertante por esse nobilíssimo 
gesto de desprendimento, oferecendo à Casa um dos melhores 
brindes para o seu arquivo.” Para finalizar, o presidente desem-
bargador Ernesto Pereira Borges arrematou que: 

[...] reafirmava mais uma vez os seus agradecimentos ao De-
sembargador Palmyro Pimenta, e certificava ao mesmo tempo 
ao Tribunal de que, infelizmente, não era possível seguir esse 
método de publicação, aliás, tão necessário para a boa ordem, 
como também para o conhecimento dos interessados, pelo 
motivo do acúmulo de serviços da Imprensa Oficial e outros 
por quês, mas que, no entanto, a Presidência tinha tomado ou-
tras deliberações, mandando imprimir, em forma de revista, 
diversos assuntos eleitorais, a qual já se encontrava no prelo. 
(Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 6, 1948, fls. 230v-232).

A Gazeta Eleitoral circulou até o ano de 1935 e seus pri-
meiros números (1932 a 1933), hoje preciosos, encontram-
-se encadernados na biblioteca do TRE-MT, correspondentes 
àqueles números doados pelo desembargador Ernesto Pereira 
Borges. Os demais, de 1934 até 1935, igualmente raros, inte-
gram a coleção de jornais oficiais do Arquivo Público de Mato 
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Grosso. Esse periódico em muito auxiliou a presente pesquisa, 
visto conter dados importantes sobre o momento fundador 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, uma vez que 
foram cerradas suas portas em 1937, reabrindo somente em 
1945. A Gazeta Eleitoral nunca mais foi publicada. 

Boletim Interno 
Diante da necessidade de agilizar a publicação de atos de 

natureza administrativa foi instituído o Boletim Interno do 
TRE-MT, pela Portaria nº 427/1995, com publicação mensal, 
que desonerou a Imprensa Oficial do Estado.

Sua supervisão ficou a cargo da então Secretaria de Recur-
sos Humanos, atual Secretaria de Gestão de Pessoas, com apoio 
técnico e editoração da Secretaria de Informática, hoje Secreta-
ria de Tecnologia da Informação.

Posteriormente, com o advento da Portaria nº 262/2003, 
e mantendo sua periodicidade mensal, o Boletim Interno pas-
sou a ser disponibilizado na Intranet. Para isso, foi criado um 
endereço eletrônico (boletiminterno@tre-mt.gov.br) para que 
todas as matérias encaminhadas para publicação fossem reuni-
das de maneira eletrônica. Essa mudança de paradigma permi-
tiu celeridade e confiabilidade das informações.

Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral – DEJE

A história da imprensa oficial de Mato Grosso data do sé-
culo XIX, no ano inaugural da República, 1890, quando o pri-
meiro presidente do Estado, Antônio Maria Coelho, por meio 
do Decreto nº 17, de 2 de maio de 1890, criou a Tipografia do 
Estado de Mato Grosso, à qual coube editar os atos do governo, 
assim como a legislação. O primeiro jornal oficial intitulou-se 
Gazeta Official do Estado de Mato Grosso e era, segundo Pedro 
Rocha Jucá (2009, p. 97), “[...] impresso inicialmente na gráfi-
ca de O Atalaia, de Cáceres, adquirida pelo governo estadual e 
logo transportada para Cuiabá.” Esse periódico, que circulava 
três vezes por semana, estampava em suas páginas não somen-
te atos do governo, incorporando também decisões da Justiça 
em âmbito estadual e federal. 

Pelo Decreto nº 117, de 31 de dezembro de 1937, a Gaze-
ta Official passou a denominar-se Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso, seguindo a nomenclatura nacional. Mesmo com 
essa alteração, esse periódico publicava não só atos do governo 
e legislação estadual, mas dava a público um conjunto de in-
formações referentes à Justiça, incluindo as decisões da Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso.

A partir da Lei nº 3.907, de 19 de setembro de 1977, que 
transformou a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso em 
autarquia, coube-lhe:

Artigo 3º São finalidades da Imprensa Oficial do Estado de 
Mato Grosso:

 I – publicar e distribuir o Diário Oficial e o da Justiça do 
Estado;

 II – Confeccionar impressos para os órgãos e entidades go-
vernamentais;

 III – Imprimir livros, coleções de leis e decretos, cartazes, 
folhetos, separatas, revistas e outros serviços gráficos 
de interesse da Administração Pública. (JUCÁ, 2009, 
p. 142).

A partir de então, publicações oficiais de duas naturezas 
passaram a circular no Diário Oficial do Estado de Mato Gros-
so: as matérias do Poder Executivo; e uma segunda, em forma 
de encarte, o Diário da Justiça, destinado à edição de matéria 
relativa à Justiça de Mato Grosso, incluindo tanto as decisões 
administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso como também aquelas concernentes às demais 
áreas da Justiça Federal, incluindo a Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso. (JUCÁ, 2009, p. 142).

A implantação do Diário Oficial Eletrônico do Estado de 
Mato Grosso se tornou possível a partir da edição do Decreto 
n. 1.194, de 3 de março de 2008. “[...] Considerando a necessi-
dade de comunicação oficial por meio eletrônico, com o aten-
dimento dos requisitos de autenticidade, integridade, validade 
jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileiras – IPC Brasil [...]” (JUCÁ, 2009, p. 173).

Com a criação do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – 
DEJE-MT, no ano de 2007, as matérias referentes a este Tribu-
nal deixaram de ser publicadas no Diário da Justiça de Mato 
Grosso.

Vejamos os passos desse processo, relatados pela servidora 
Lener Aparecida Galinari, presidente da Comissão Memória da 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso:

Em meados do ano de 2007, a Administração solicitou às Se-
cretarias do TRE-MT, sugestões de ações e projetos a serem 
apresentados ao Presidente deste Tribunal e, dentre as pro-
postas encaminhadas, sobressaiu a sugerida pelo Secretário 
de Tecnologia da Informação/STI, Franklânio Soares Maciel, 
quanto à implantação do Diário Eletrônico da Justiça Eleito-
ral de Mato Grosso. Aprovada por meio de ato Presidencial, a 
proposta foi implantada por ação conjunta da Diretoria Geral, 
Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Admi-
nistração e Orçamento e da Secretaria Judiciária, objetivando 
colocar em prática o Diário.
Em 19 de dezembro de 2006, por meio da Lei n. 11.419, (com 
vigor após 90 dias de sua publicação) os Tribunais Regionais 
Eleitorais foram autorizados a criar seus próprios Diários da 
Justiça Eletrônicos, para disponibilizar, em seus sítios da rede 
mundial de computadores, a publicação de atos judiciais e ad-
ministrativos, dentre outras comunicações.
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Posteriormente, o TRE-MT publicou a Resolução n. 578, de 
10 de julho de 2007, que instituiu Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral – DEJE-MT, no intervalo compreendido entre 16 a 20 
de agosto do mesmo ano, considerado período experimental, 
e, em caráter oficial, entrou em circulação a partir do dia 21 de 
agosto do mesmo ano. 
No dia 22 de junho de 2007, através da Coordenadoria Solu-
ções Corporativas/STI, sob a coordenação do servidor Salo-
mão Souza Fortaleza e da Seção de Análise e Desenvolvimen-
to/CSC/STI do TRE-MT, teve início o desenvolvimento de seu 
software, sob a responsabilidade do servidor Jorge Luís Bu-
blitz, que contou com a colaboração de Edivaldo Vieira Araújo 
(CJD/SJ), Lener Aparecida Galinari e Julia Viñe (SBE/CJD/SJ), 
servidores do TRE-MT, na parte referente à normatização bi-
bliográfica do DEJE-MT. 
Em 22 de agosto de 2007 foi publicado o primeiro número 
do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJE-MT, nos sí-
tios do TRE-MT (redes Intranet e Internet), sendo o segundo 
Tribunal Regional Eleitoral a ter desenvolvido seu sistema e o 
primeiro a obter a certificação digital junto à Justiça Eleitoral 
Brasileira.

eletrônico pelos usuários, principalmente através da Internet, 
além de permitir às Zonas Eleitorais um instrumento eficiente 
de publicação de seus atos.

As edições do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral são ne-
cessariamente certificadas digitalmente por autoridade certifi-
cadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasi-
leiras – ICP – Brasil e do TRE-MT. 

No dia 30 de junho de 2008, foi disponibilizada a segunda 
versão do Diário Eletrônico e, em 20 de setembro de 2010, a 
terceira versão do sistema.

Revista de Julgados do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso

A Revista de Julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso foi criada no ano de 1996, na gestão dos desembarga-
dores Munir Feguri e Ernani Vieira de Souza, porém, devido a 
dificuldades, não teve iniciada sua publicação. 

O primeiro número datou de 2002, tendo sido editada du-
rante a gestão do presidente Jurandir Florêncio de Castilho 
que, na apresentação do periódico, assim definiu suas funções: 

Manifestando grande preocupação com os estudiosos do Di-
reito Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
publica, pela primeira vez em sua história, esta Revista, con-
tendo acórdãos e artigos doutrinários relacionados ao Direito 
Eleitoral, disciplina que vem se destacando de forma extraor-
dinária, principalmente a partir da Constituição de 1988.
A edição desta Revista traz a certeza de estar semeando, plan-
tando e difundindo o Direito Eleitoral em Mato Grosso, repre-
sentando, assim, uma valiosa contribuição, com o intuito de 
aprimorar o estudo e facilitar o acesso do Direito Eleitoral a 
todos os cidadãos. (Revista de Julgados, 2002, p. 9).

Objetivava o TRE-MT que esse periódico pudesse dirimir 
dúvidas jurídicas frente às constantes inovações da Justiça Elei-
toral, especialmente, naquele ano, as decorrentes das eleições 
de 2002:

A grande variedade temática e profundidade das decisões con-
substanciadas nos acórdãos e artigos que integram este exem-
plar, bem demonstram que a Justiça Eleitoral vem cumprindo 
seu papel constitucional, sempre buscando atender de forma 
célere o jurisdicionado, voltada exclusivamente na defesa da 
cidadania. As eleições de 2000 foram marcadas pelo desafio 
de serem as primeiras totalmente informatizadas. Já quanto 
a estas eleições de 2002, existe a apreensão pelo fato de que 

Fonte: Relatório de Gestão, TRE-MT, 2007
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A partir desse período, os atos judiciais e administrativos, 
tanto da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, não 
mais foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, possibilitando à Justiça Eleitoral veicular eletronica-
mente suas deliberações.

Exceção à regra prevista na citada Resolução, os casos em 
que houve determinação expressa em lei, as publicações foram 
realizadas, também, no formato impresso, junto aos órgãos de 
imprensa oficiais e/ou em jornais de grande circulação.

A publicação do DEJE-MT trouxe grandes vantagens, tais 
como: eliminação completa do uso de papel, trazendo benefí-
cios ecológicos e financeiros, bem como facilidade do acesso 

Atos publicados no DEJE desde 17 de setembro de 2007
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os eleitores deverão votar em seus candidatos. Isto pode gerar 
insegurança no eleitorado, além da necessidade óbvia de mais 
tempo para cada eleitor votar. (Revista de Julgados, 2002, p. 9).

A Coordenação desse número inaugural da Revista de Jul-
gados ficou a cargo de uma Comissão Editorial composta pe-
los Drs. Marcelo Souza Barros, Ronaldo Monteiro de Oliveira, 
Mauro Sérgio Rodrigues Diogo e Edivaldo Rocha dos Santos. 
Para ser impresso, o periódico contou com o apoio da Livraria 
Janina.

O segundo número, que tomou o nº 3,1 foi publicado em 
2005, na presidência do desembargador Paulo Inácio Dias Les-
sa, que assim se expressou quanto à nova estrutura do perió-
dico:

[...] Esta edição divide-se em três partes, abarcando doutrina, 
jurisprudência e legislação eleitoral. Assim, representantes de 
diversos segmentos do mundo jurídico mato-grossense pro-
duziram artigos enfocando institutos do Direito Eleitoral, em 
abordagens dogmáticas e críticas. Os julgados mais polêmicos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE-MT, no 
período de 2002 a 2005, apresentados na íntegra, formam a se-
gunda e mais substanciosa parte da Revista. A terceira parte é 
constituída pelas Resoluções baixadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, com vistas à regulamentação das próximas 
eleições gerais. (Revista de Julgados, 2005, p. 7).

Dirigiu esse segundo periódico a servidora Tânia Cristina 
Capilé Lobo, então coordenadora da Coordenadoria de Juris-
prudência e Documentação vinculada à Secretaria Judiciária, 
contando ainda com a colaboração da Seção de Biblioteca e 
Jurisprudência, a cargo da bibliotecária Lener Aparecida Ga-
linari. Uma importante inovação desse segundo número foi 
anexar à obra um CD-rom, elemento facilitador.

O quarto número, datado de 2006-2007, foi publicado 
durante a presidência do desembargador José Silvério Gomes 
que, na apresentação, destacou 

[...] a necessidade de se manter a Revista de Julgados, promo-
vendo a sua publicação, a partir de agora, com periodicidade 
anual, estabelecendo inclusive critérios específicos e objetivos 
na escolha dos temas mais atualizados e de interesse não ape-
nas dos profissionais do Direito, mas, também àqueles outros 
de áreas correlatas e à sociedade em geral.” (Revista de 
Julgados, 2005, p. 7). 

1 O nº 2 não chegou a ser editado.

Sua direção ficou a cargo do servidor Edivaldo Vieira de 
Araújo, coordenador da Coordenadoria de Jurisprudência e 
Documentação, à época contando com a colaboração de Héli-
da Vilela de Oliveira, incorporando ainda a Seção de Biblioteca 
e Editoração, através da sua titular, Lener Aparecida Galinari, 
em colaboração com a bibliotecária Júlia Viñé. 

A revista nº 5 ficou a cargo da mesma Coordenadoria e sob 
os cuidados de uma Comissão Editorial presidida pela servido-
ra Marcela Alves Lopes Mendes de Oliveira.

Seleção de Julgados
Para consubstanciar os julgados do TRE-MT, foram publi-

cadas Edições Comemorativas por ocasião do encerramento 
dos biênios de juízes-membros. Esse trabalho foi elaborado em 
parceria com a Ascom, STI e Cerimonial.
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Ano Voto/Forma de votar

1824

Primeira eleição para a Assembleia Constituinte.
Eleição em 2 turnos: 1º) os que escolhiam aqueles que em seu nome iriam votar e ser votados; 
2º) os de maior renda que podiam votar e ser votados.
Votavam apenas homens, maiores de 25 anos; ou de 21, se casados, e que tivessem renda comprovada.
Votantes: alfabetizados e analfabetos. Os primeiros escreviam o(s) nome(s) ou anunciavam verbalmente, 
devendo outra pessoa escrever o nome dos candidatos. Nesse último caso, o eleitor assinalava com o sinal da cruz 
o candidato preferido. 
Alistamento: feito pelo juiz e pároco. As listas de eleitores eram afixadas nas portas das Igrejas católicas

1828

Primeira eleição direta no Brasil, para prefeito e vereadores. 
Alistamento eleitoral feito pelo juiz e pároco, antes das eleições. As listas de eleitores eram afixadas nas portas das 
Igrejas (católicas).
Eleitores: homens, maiores de 25 anos; ou de 21, se casados e que tivessem renda comprovada.
As eleições se processavam num único turno. Assim, podiam delas participar tanto analfabetos – que autorizavam 
uma outra pessoa a assinar por eles – e também os alfabetizados, que assinavam o próprio voto. 
O mais votado seria o prefeito, que também fazia as vezes de presidente da Câmara Municipal, sendo que os demais 
eleitos eram considerados vereadores. O número de vereadores oscilava de acordo com o número dos fogos da vila e 
de seus habitantes.

1842
Alistamento eleitoral era feito pelo juiz e pároco antes das eleições. As listas de eleitores eram afixadas nas portas 
das Igrejas (católicas)
Votavam somente homens, maiores de 25 anos; ou de 21, se casados e que tivessem renda comprovada.

1846

Alistamento eleitoral feito pelas Juntas Paroquiais, presididas pelos juízes e confeccionadas antes das eleições. As 
listas de eleitores eram afixadas nas portas das Igrejas católicas
Votavam apenas homens, maiores de 25 anos; ou de 21, se casados e que tivessem renda comprovada.
A renda foi fixada: até 200 mil réis para os que somente eram votantes; acima de 400 mil réis para os que eram eleitores 
e também candidatos.

1875

Criado pela primeira vez um protótipo de título de eleitor: pelo Decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875, as Juntas 
Paroquiais, a partir dos dados coligidos durante o alistamento, elaboraram um documento para cada eleitor, contendo:
•  Identificação da localidade

− Número do título
− Nome da província
− Nome do município
− Nome da Paróquia
− Nome do Distrito e do quarteirão (bairros)

•  Identificação do eleitor
− Nome completo
− Idade
− Estado civil
− Profissão
− Renda
− Filiação
− Domicílio
− Elegibilidade (votante de 1º ou de 2º graus)
− Alfabetizado ou não alfabetizado

As regras anteriores foram mantidas.

continua...

Evolução do voto no Brasil e em MT
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Ano Voto/Forma de votar

1881

O alistamento eleitoral deixou de ser de competência das Juntas Paroquiais, passando a ser de 
responsabilidade do Juiz de Direito, personalidade ligada ao Poder Judiciário. 
Eleitor: deveria ser alfabetizado e de renda comprovada. Essa exigência fez diminuir substancialmente o número de 
eleitores.
Eleições: diretas para Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleias Provinciais.

1889 (República)

Durante o primeiro período republicano (1889-1930), os eleitores deveriam ser alfabetizados. Por isso, 
escreviam num papel o nome dos candidatos e o colocavam num envelope, chamado, à época, de sobrecarta, trazido 
de casa. Por outro lado, não precisavam declarar renda, o que fez aumentar o número de votantes.
•  Condições para ser Eleitor: 

− ser alfabetizado
− dispensa da comprovação de renda.
− maiores de 21 anos. 

•  Forma de votar:
− o eleitor colocava num envelope o(s) seu(s) voto(s) através de cédulas confeccionadas pelos candidatos e 
partidos políticos, contendo o nome do candidato e partido, identificado pelo nome e pela cor.
− os envelopes, ou sobrecartas, deveriam ser lacrados com goma arábica (cola), disponível nas cabines.
− uma vez lacrado, o envelope era colocado na urna.

Em 1916, revela Jairo Nicolau (2004, p. 30): “[...] a cédula deveria ser colocada em invólucro fechado, que não podia 
conter nenhum distintivo. Para cada cargo em disputa era utilizada uma cédula. Por exemplo, numa eleição para 
senador e deputado federal, o eleitor utilizava duas cédulas, que deviam identificar externamente o cargo para o 
qual seria o voto.” Como não havia inscrição oficial de candidatos, qualquer pessoa poderia ser votada. Comumente, 
os candidatos faziam publicar em jornais de maior circulação a reprodução de uma cédula preenchida com o seu 
nome, o que, muitas vezes, ensejava aos eleitores apenas cortá-la para colocar nos envelopes na hora da eleição. 
Candidatos com maior poder aquisitivo mandavam imprimir esses papéis, praticamente cédulas, com seus nomes e 
o nome do partido, distribuindo-os fartamente entre a população.

1932

1º Código Eleitoral: cria a Justiça Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral (central) e Tribunais Regionais 
Eleitorais (nos Estados da Federação)
• Processo eleitoral: a cargo do TSE e TREs.
• Alistamento eleitoral: realizado pelos Cartórios Eleitorais e Juntas de Inscrição de eleitores. O alistamento era 
obrigatório e espontâneo, ficando sujeitos à sanção os que deixassem de fazê-lo.
• Podiam votar: maiores de 18 anos.
Título de Eleitor: com dados de identificação da localidade e do eleitor, com fotografia.
• Forma de votar: os eleitores traziam de casa as cédulas dos candidatos (nome, cargo e partido) e deveriam 
colocá-las em envelopes oficiais, mandados confeccionar pela Justiça Eleitoral e assinado por membros das Mesas 
Eleitorais. Os envelopes eram colados com goma arábica e inseridos na urna.
• Eleitores: maiores de 21 anos e mulheres de renda comprovada.
• Isentos de votar: maiores de 60 anos e mulheres.
• Introduzido o sigilo do voto: cabine indevassável.
• Sistema Eleitoral Misto: uma mistura entre o proporcional e o majoritário.
• Extremamente confuso e motivo de muita recorrência por parte dos partidos.
• Lista Aberta: Não havendo prévia inscrição de candidatos, cabendo ao eleitor definir a ordem do nome dos seus 
candidatos.
• Eram eleitos: os mais votados.
• Apuração: feitas pelas Juntas Eleitorais, sob a presidência do Juiz Eleitoral. Os partidos podiam nomear fiscais para 
seguir a apuração, que era pública.

1934

Idade para ser eleitor: reduzida para 18 anos.
Alistamento eleitoral deixa de ser feito pelos juízes, mas passam a ser de iniciativa dos eleitores, que o faziam 
espontaneamente no Cartório Eleitoral.
Surge o Voto Classista: representantes das categorias profissionais, empregadores, empregados e funcionários 
públicos. Essa escolha se dava em dois turnos: primeiro a categoria elegia seus delegados, responsáveis pela escolha 
dos seus representantes.

1937-1945 Fechamento da Justiça Eleitoral e suspensão das eleições em todo o país.

continua...
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Ano Voto/Forma de votar

1945

Adoção do voto proporcional: Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores.
Votaram apenas 10% da população.
•  Alistamento eleitoral:

− mantido em duas formas: espontânea pelo eleitor e ex-officio;
− obrigatório.

Obrigatoriedade do voto: homens e mulheres funcionárias públicas (com renda).

1946
Eleitor: alfabetizado, maior de 18 anos, obrigado a votar.
Fixou mandato para presidente da República: 5 anos, sem direito a reeleição.

1947 Partido Comunista perde registro.

1950

2º Código Eleitoral:
− proibiu o alistamento ex-officio;
− eleitor: alfabetizado, maior de 18 anos;
− alistamento: no Cartório Eleitoral;
− título de eleitor: requerido no Cartório Eleitoral;
− votos em brancos eram contabilizados no cálculo do quociente eleitoral.

1955
Cédula oficial é confeccionada pela primeira vez nas eleições para presidente da República – com o nome dos 
candidatos, devendo o eleitor assinalar, com “X”, sua preferência. Na cédula, estava estampado, em cima, o cargo 
eletivo e, abaixo, quadradinhos tendo na frente o nome dos candidatos.

1956-1957 Primeiro recadastramento eleitoral nacional.

1962

A cédula oficial é usada pela primeira vez nas eleições para a Câmara dos Deputados.
A partir desse ano ficou estabelecido pela Justiça Eleitoral que os envelopes não deveriam mais ser colados, mas 
dobrados no fecho e colocados na urna.
• Instruções do TSE para as eleições de 1962:
“− o eleitor se apresentará na Mesa Receptora em que deverá votar e aí receberá uma senha devidamente numerada, 
no horário das 8h às 17 horas, do dia 7 de outubro próximo;
− no ato de votar, já devidamente identificado, a Mesa Receptora lhe entregará duas cédulas, primeiramente para que 
preencha a cédula de senador, indicando os dois candidatos de sua preferência ou apenas um, assinalando-os com 
uma cruz ou x no lugar próprio;
− dobrará, então, esta cédula e passará a demonstrar sua escolha na outra cédula;
− isto feito, se apresentará à Mesa com ambas as cédulas dobradas e as recolherá na urna;
− receberá, então, na Mesa as demais cédulas sobrecartas e votará, então, nos demais candidatos de sua preferência, 
novamente na cabine indevassável.
− tendo recolhido seus votos na urna, devolverá à Mesa o lápis ou caneta que houver desta recebido para votar;
− assim, no município da capital, onde sob o sistema de cédula única, todas estas são oficiais, deverão ser entregues 
ao eleitor primeiramente a cédula de senador e a cédula para deputados federais e estaduais;
− concluída esta votação, o eleitor receberá as cédulas municipais, aí voltará à cabine indevassável e concluirá sua escolha;
− os municípios em que, conforme o regime anterior, se admitem, além das cédulas únicas para eleições majoritárias, 
as cédulas comuns avulsas, para eleições proporcionais, a eleição se processará inicialmente pelas cédulas únicas 
oficiais e, após esta votação, o eleitor votará lançando na sobrecarta própria seu voto em cédulas comuns avulsas e 
lançará estas dentro das sobrecartas na urna;
− qualquer dúvida, o eleitor deverá dirigir-se ao presidente da Mesa ou ao seu substituto.” (Livro de registro das atas 
das sessões plenárias do TRE-MT, 1962, fls. 250-251).
• Instrução especiais para os Militares:
“Os militares que estiverem a serviço no dia das eleições votarão com prioridade, apresentando declaração expressa 
expedida pelo seu comandante. Votarão:
1º − quando fora da sua seção, porém no mesmo distrito, sem restrição, mas com voto separado;
2º − quando apenas no município, votação em eleições gerais e municipais;
3º − quando em município diverso, votarão apenas nas eleições federais e estaduais;
4º − sendo de outra circunscrição, não votarão, porém solicitarão certificado de isenção eleitoral para esse pleito;
5º − quanto aos militares de sobreaviso nos quartéis, terão preferência, fixando os juízes um horário para esse fim, e 
fora deste, votarão normalmente.” (Livro de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 1962, fls. 254-254v). 

continua...
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Ano Voto/Forma de votar

1965

3º Código Eleitoral:
− eleitor só poderia votar em candidatos de um mesmo Partido (deputado federal e estadual);
− proibição de coligação entre partidos nas eleições proporcionais;
− multa de 5% a 20% do salário mínimo aos que não se alistassem, com pena de proibição de obtenção de passaporte 
e carteira de identidade.
Fechamento dos partidos e suspensão das eleições.
Bipartidarismo: ARENA e MDB.

1966 Suspensão das eleições para governador e prefeito de capital.

1966-1978 Eleições bipartidárias para Câmara dos Deputados, Senado, Câmaras Municipais e parte das Prefeituras.

1980 Fundação de novos partidos políticos – início da abertura política.

1982
Em 1982, a Lei n. 6.996/82 dispôs sobre a utilização do processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais. 
Retorno das eleições diretas para governador – mais um passo rumo à redemocratização.

1982/1984
Em 1985, a Lei n. 7.444 tratou da implantação do processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral 
e da revisão do eleitorado, que resultou no recadastramento de 69,3 milhões de eleitores, a quem foram conferidos 
novos títulos eleitorais, agora com número único nacional.

1985

Retorno da eleição direta para presidente da República (Emenda Constitucional n. 25) e para prefeitos das 
capitais.
Pela primeira vez é autorizado o voto direto dos analfabetos.
Registro de novos partidos: fim do bipartidarismo.
Partido Comunista é regularizado.
Retorno das eleições para prefeito das capitais, estâncias hidrominerais e municípios considerados de segurança 
nacional.

1986
Novo recadastramento eleitoral nacional, com informatização do cadastro dos eleitores.
Novo modelo de título de eleitor: sem fotografia.

1988 Voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos.

1989
Retorno das eleições diretas para presidente da República: em dois turnos.
Nessa eleição de 1989, foi possível a totalização dos resultados por meios informatizados no TSE. Os dados eram 
recebidos diretamente dos tribunais regionais eleitorais, via modem.

1991/1992

Primeira experiência piloto de informatização das eleições.
O sucesso desse empreendimento levou à informatização do TRE de Minas Gerais, em 1991; à totalização eletrônica 
dos resultados das eleições municipais de 1992 em aproximadamente 1800 municípios; e à apuração eletrônica do 
plebiscito de 1993 em todos os municípios brasileiros. A eleição geral de 1994 também contou com totalização de 
votos inteiramente informatizada.

1993

Mato Grosso é o responsável pela primeira experiência nacional com urna eletrônica, quando o TRE-MT iniciou 
a experimentação da máquina de votar na promoção das eleições de bairros de Cuiabá. Visando ao aprimoramento 
do processo eleitoral dentro do novo sistema eletrônico, a efetivar-se em 3 de outubro de 1994, foi realizada, em 
Cuiabá, uma eleição simulada, no dia 8 de abril de 1994, na Escola Estadual Ana Maria do Couto (May do Couto), 
Bairro CPA II. Na simulação, foram utilizadas, na primeira etapa, uma urna e quatro cabines, e, na segunda, duas 
urnas e o mesmo número de cabines. Num terceiro e último momento foram apurados os votos e transmitidos seus 
resultados. Essa experiência simulatória contou com a efetiva participação de integrantes do Tribunal Superior 
Eleitoral, com a presença do ministro Sepúlveda Pertence, do corregedor do mesmo órgão, Aristides Junqueira, 
além de presidentes de diversos Tribunais Regionais de diversas unidades federativas, o que consignou um evento 
de repercussão nacional. A equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral teve seus investimentos de pesquisa 
tecnológica consagrados nacionalmente.

1996
Somente nas eleições municipais de 1996, a urna eletrônica foi utilizada em 57 municípios. Foi usada a “máquina 
de votar”, quando cerca de 33 milhões de eleitores puderam usufruir dessa inovação tecnológica. 

continua...
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Ano Voto/Forma de votar

1998
Aprovada a reeleição para chefes dos executivos: federal, estadual e municipal.
Votos em branco: deixam de ser contabilizados no quociente eleitoral.
Na eleição geral de 1998, o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores. 

2000
Eleição geral através do uso da urna eletrônica. Naquele ano, mais de 108 milhões de eleitores puderam usufruir 
plenamente da urna eletrônica para eleição de prefeitos e vereadores. 

2001
Em 9 de agosto de 2001, o TRE-MT recebeu a visita do ministro do Superior Tribunal Eleitoral, Nelson Jobim. Na 
ocasião, foi estabelecida uma discussão sobre a segurança da urna eletrônica, sendo as questões mais polêmicas por 
ele esclarecidas em relevante discurso. 

2002 Nas eleições gerais de 2002, cerca de 115 milhões de cidadãos estavam aptos a se valerem das urnas eletrônicas.

A urna eletrônica: uma invenção 
pioneira de Mato Grosso

Participação do TRE-MT nas primeiras discussões sobre o desenvolvimento 
da urna eletrônica (Brasília, TSE, 1993)

Durante os primeiros anos da década de 1990, o Tribu-
nal Regional Eleitoral de Mato Grosso já iniciara estudos e 
pesquisas para o desenvolvimento de uma “máquina de vo-
tar” eletrônica, tendo à frente o então coordenador regional 
de informática, Luiz Roberto da Fonseca. Foi no ano de 1993 
que o protótipo ficou pronto, servindo de modelo para outros 
Estados brasileiros.

Dois projetos desse tipo de equipamento precursor nasce-
ram em Estados brasileiros: no Sul (em Santa Catarina) e no 
Centro-Oeste (em Mato Grosso). Segundo informações pres-
tadas por Luiz Roberto da Fonseca, o projeto desenvolvido pela 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso, além de mais seguro, distin-
guia-se daquele de Santa Catarina:

O projeto de Mato Grosso é que nomeou esse tipo de eleição 
virtual, dando o nome de “urna eletrônica”, porque era uma 
urna que não estava conectada a qualquer rede de comunica-
ção, garantindo, assim, toda segurança. O de Santa Catarina 
se apoiava na rede de dados bancária, que era a existente no 
país, o que gerou desconfiança. (FONSECA, 2009 [Entrevista], 
acervo TRE-MT).

As experiências com a utilização desse primeiro aparelho 
eletrônico de votar foram realizadas em 1993, especialmente, 
como nos informa Luiz Roberto, junto “[...] às entidades de 
classe e Associações Bairros de Cuiabá e Várzea Grande, uti-
lizando o protótipo da máquina de votar, inclusive tivemos a 
primeira eleição oficial no Brasil utilizando esse equipamento”. 

Outros Estados brasileiros conhecem a experiência de MT

Por ocasião da emancipação do Município de Sapezal − Lei 
Estadual n. 6.534, de 19 de setembro de 1994 –, foi oportuni-
zado aos moradores da circunscrição decidir,  votando na urna 
eletrônica. 
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Fotos: 1932: urna de metal; 1965: urna de madeira; 1985: urna de lona; 1889: Alicate usado para lacrar as urnas; 1993: Protótipo da máquina de votar; 1996: urna eletrônica. (Rafael Manzutti  |  Banco C&C)
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No início do ano de 1994, a Justiça Eleitoral Mato-Grossen-
se apresentou, em âmbito nacional, essa pioneira experiência, 
nascida em Mato Grosso: 

Em fevereiro de 1994, o TRE-MT apresentou no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), quando estava à frente do órgão o 
ministro Sepúlveda Pertence, o modelo da nossa máquina de 
votar, como uma solução para que a vontade do eleitor, depo-
sitada livremente nas urnas, fosse o resultado final da eleição. 
O ministro gostou muito da ideia e pensou na realização, em 
Cuiabá, de uma eleição simulada, visando testar o sistema, o 
que se concretizou. O evento foi acompanhado pela TV Globo, 
com a presença de todos os representantes das afiliadas, visan-
do aperfeiçoar a sua metodologia de apuração paralela, que 
esta Rede realizava até então. [...] pela primeira vez na história 
da Justiça Eleitoral brasileira foi realizada uma eleição simulada 
aqui em Cuiabá, com a utilização de 2 urnas: uma para votação 
majoritária e a outra na proporcional. (FONSECA, 2009).

Experiências com a máquina de votar

A votação ocorreu nas dependências do Colégio Ana Maria 
do Couto (May do Couto), com a presença voluntária da po-
pulação. Estavam presentes nessa oportunidade o presidente  
do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence, e 
o corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Aristides Jun-
queira, além  de todos os presidentes dos TREs dos Estados 
brasileiros. A apuração foi realizada na antiga Escola Técnica 
Federal, utilizando-se da metodologia prevista na legislação 
eleitoral, intitulada Voto Cantado, que veio a ser adotada futu-
ramente nas eleições do Brasil.

Em 1995, assumiu a Presidência do Tribunal Superior Elei-
toral o ministro Reis Veloso, que deu continuidade à ideia, 
montando o que ficou conhecido, na época, como Comissão 
dos Notáveis, ocasião em que foram convidadas 40 persona-
lidades brasileiras responsáveis pela elaboração de uma pro-
posta de Reforma Eleitoral. Dentre estes 10 incumbidos da 
viabilização da informatização do voto no Brasil, Luiz Roberto 
da Fonseca representou Mato Grosso. Ele se responsabilizou, 

ao lado dos demais membros, pelas premissas de como seria 
a máquina definitiva de votar, a ser adotada pelo TSE e, poste-
riormente, implantada em todo o país.

Inicialmente, a máquina de votar foi denominada Coletor 
de Votos, designação dada pelo TSE em razão de se imaginar 
que o nome Urna Eletrônica, utilizada por Mato Grosso, estaria 
com sua patente registrada pelo seu criador, Luiz Roberto da 
Fonseca, que desenvolveu todo o projeto inicial da máquina. 
Posteriormente, o TSE ficou sabendo, por depoimento do pró-
prio, que ele não havia registrado em seu nome a patente de sua 
invenção, por entender que a propriedade intelectual da urna 
eletrônica pertencia à Justiça Eleitoral brasileira, visto ter sido 
desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 
onde era funcionário. Essa atitude, digna de elogios, fez desse 
ex-servidor do TRE-MT um exemplo de postura ética.

A primeira eleição oficial no Brasil, utilizando a urna eletrô-
nica, foi realizada nas eleições municipais de 1996, nas capitais. 
Já em 1998, ela foi expandida para todo o território nacional.

Identificação biométrica do eleitor

A urna eletrônica sofreu, ao longo dos anos, um acelerado 
refinamento. Hoje, está preconizado o recadastramento bio-
métrico, sistema pelo qual se obtém mais uma garantia do voto 
seguro e ileso, visto que são as impressões digitais as marcas 
identificadoras do eleitor.

Em um sistema de votação verdadeiramente democrático, a 
segurança do voto é um dos pilares para o efetivo exercício da 
cidadania. Por isso, visando garantir esse direito, várias tecno-
logias têm sido desenvolvidas pela Justiça Eleitoral brasileira. 
Dentre elas, merece destaque o desenvolvimento de urnas bio-
métricas, que processam o voto a partir da identificação bio-
métrica do eleitor. A missão da Justiça Eleitoral brasileira é a de 
colocar nas mãos dos brasileiros o futuro cada vez mais seguro 
para a democracia, levando o Brasil à vanguarda tecnológica 
dos processos eleitorais em todo o mundo.

A nova tecnologia foi utilizada nas eleições de 2010. A urna 
eletrônica com leitor biométrico será testada em três municí-
pios, sendo um da Região Norte (Colorado do Oeste/RO), ou-
tro do Centro-Oeste (Fátima do Sul/MS) e, o último, da Região 
Sul (São João Batista/SC).

De 3 de março a 1º de abril, cerca de 45 mil eleitores foram 
cadastrados naquele que deve tornar-se um dos mais avançados 
e precisos bancos de dados do planeta. Por meio desse sistema, 
o país terá não só a votação mais informatizada como também 
a mais segura, já que não haverá dúvidas quanto à identidade 
de cada eleitor. (Disponível em: <http://www.tre-mt.jus.br>. 
Acesso em: 30 abr. 2011).
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Cronologia dos eleitos por Mato Grosso: governadores, 
deputados federais e senadores da República

Governadores de Mato Grosso

Capitania (1719-1821)

Nome Início do Mandato Fim do Mandato
Gomes Freire de Andrade (Conde de Bobadela) 9 de maio de 1748 17 de janeiro de 1751
Antônio Rolim de Moura Tavares (Conde de Azambuja) 17 de janeiro de 1751 1º de janeiro de 1765
João Pedro da Câmara 1º de janeiro de 1765 3 de janeiro de 1769
Luís Pinto de Souza Coutinho (Visconde de Balsemão) 3 de janeiro de 1769 13 de dezembro de 1772
Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres 13 de dezembro de 1772 20 de novembro de 1789
João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres 20 de novembro de 1789 28 de fevereiro de 1796
1ª Junta Governativa:
Antonio da Silva do Amaral
Ricardo Franco de Almeida Serra
Marcelino Ribeiro

28 de fevereiro de 1796 6 de novembro de 1796

Caetano Pinto de Miranda Montenegro (Marquês de Praia Grande) 6 de novembro de 1796 15 de agosto de 1803
2ª Junta Governativa:
–  Manoel Joaquim Ribeiro Freire
–  Antonio Felipe da Cunha Ponte
–  José da Costa Lima
         Substituído por Manuel Leite de Morais em 1.1.1804

15 de agosto de 1803 28 de julho de 1804

Manuel Carlos de Abreu e Menezes 28 de julho de 1804 8 de novembro de 1805
3ª Junta Governativa:
–  Sebastião Pita de Castro
         Substituído por Gaspar Pereira da Silva em 24.5.1806
–  Antonio Felipe da Cunha Ponte
         Substituído por Ricardo Franco de Almeida Serra em 12.12.1806
–  José da Costa Lima
         Substituído por Marcelino Ribeiro em 1.1.1806
                 Substituído por Francisco de Sales Brito em 1.1.1807

8 de novembro de 1805 18 de novembro de 1807

João Carlos Augusto von Oyenhausen-Gravenberg (Marquês de Aracati) 18 de novembro de 1807 6 de janeiro de 1819
Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho (Barão de Vila Bela) 6 de janeiro de 1819 20 de agosto de 1821

Fonte: Silva, 1993, p. 26-31

Província (1821-1889)

Nome Início do mandato Fim do Mandato
1ª Junta de Cuiabá:
Luís de Castro Pereira
Jerônimo Joaquim Nunes

20 de agosto de 1821
1º de agosto de 1822

1º de agosto de 1822
20 de agosto de 1822

1ª Junta de Vila Bela:
José Antônio Assunção Batista 11 de setembro de 1821 1822

2ª Junta de Cuiabá:
Antônio José de Carvalho Chaves 20 de agosto de 1822 30 de julho de 1823

2ª Junta de Vila Bela:
Manoel Alves da Cunha 1822 30 de julho de 1823

Governo Provisório:
Manoel Alves da Cunha 30 de julho de 1823 10 de setembro de 1825

José Saturnino da Costa Pereira 10 de setembro de 1825 3 de maio de 1828
Jerônimo Joaquim Nunes 3 de maio de 1828 1º de janeiro de 1830

continua...
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Nome Início do mandato Fim do Mandato
André Gaudie Ley 1º de janeiro de 1830 21 de julho de 1831
Antônio Corrêa da Costa 21 de julho de 1831 27 de abril de 1833
André Gaudie Ley 27 de abril de 1833 3 de dezembro de 1833
Antônio Corrêa da Costa 3 de dezembro de 1833 26 de maio de 1834
José de Melo Vasconcelos 26 de maio de 1834 28 de maio de 1834
João Poupino Caldas 28 de maio de 1834 22 de setembro de 1834
Antônio Pedro de Alencastro 22 de setembro de 1834 1º de fevereiro de 1836
Antônio Corrêa da Costa 1º de fevereiro de 1836 24 de fevereiro de 1836
Antônio José da Silva 24 de fevereiro de 1836 23 de agosto de 1836
José Antônio Pimenta Bueno 23 de agosto de 1836 21 de maio de 1838
José da Silva Guimarães 21 de maio de 1838 16 de setembro de 1838
Estevão Ribeiro de Resende 16 de setembro de 1838 25 de outubro de 1840
Antônio Corrêa da Costa 25 de outubro de 1840 28 de outubro de 1840
José da Silva Guimarães 28 de outubro de 1840 9 de dezembro de 1842
Antônio Corrêa da Costa 9 de dezembro de 1842 11 de maio de 1843
José da Silva Guimarães 11 de maio de 1843 7 de agosto de 1843
Manuel Alves Ribeiro 7 de agosto de 1843 5 de outubro de 1843
José Mariano de Campos 5 de outubro de 1843 24 de outubro de 1843
Zeferino Pimentel Moreira Freire 24 de outubro de 1843 26 de setembro de 1844
Ricardo José Gomes Jardim 26 de setembro de 1844 5 de abril de 1847
João Crispiniano Soares 5 de abril de 1847 6 de abril de 1848
Manuel Alves Ribeiro 6 de abril de 1848 31 de maio de 1848
Antônio Nunes da Cunha 31 de maio de 1848 27 de setembro de 1848
Joaquim José de Oliveira 27 de setembro de 1848 8 de setembro de 1849
João José da Costa Pimentel 8 de setembro de 1849 11 de fevereiro de 1851
Augusto Leverger 11 de fevereiro de 1851 1º de abril de 1857
Albano de Sousa Osório 1º de abril de 1857 22 de fevereiro de 1858
Joaquim Raimundo Delamare 22 de fevereiro de 1858 13 de outubro de 1859
Antônio Pedro de Alencastro 13 de outubro de 1859 8 de fevereiro de 1862
Herculano Ferreira Pena 8 de fevereiro de 1862 12 de maio de 1863
Augusto Leverger 12 de maio de 1863 15 de julho de 1863
Alexandre Manuel Albino de Carvalho 15 de julho de 1863 9 de agosto de 1865
Augusto Leverger 9 de agosto de 1865 1º de maio de 1866
Albano de Souza Osório 1º de maio de 1866 2 de fevereiro de 1867
José Vieira Couto de Magalhães 2 de fevereiro de 1867 13 de abril de 1868
João Batista de Oliveira 13 de abril de 1868 17 de setembro de 1868
Albano de Souza Osório 17 de setembro de 1868 19 de setembro de 1868
José Antônio Murtinho 19 de setembro de 1868 26 de março de 1869
Augusto Leverger 26 de março de 1869 10 de fevereiro de 1870
Luís da Silva Prado 10 de fevereiro de 1870 29 de maio de 1870
Antônio Cerqueira Caldas 29 de maio de 1870 12 de outubro de 1870
Francisco Antônio Raposo 12 de outubro de 1870 25 de maio de 1871
Antônio Cerqueira Caldas 25 de maio de 1871 29 de julho de 1871
Francisco José Cardoso Júnior 29 de julho de 1871 25 de dezembro de 1872
José de Miranda da Silva Reis 25 de dezembro de 1872 6 de dezembro de 1874
Antônio Cerqueira Caldas 6 de dezembro de 1874 5 de julho de 1875
Hermes Ernesto da Fonseca 5 de julho de 1875 2 de março de 1878
João Batista de Oliveira 2 de março de 1878 6 de julho de 1878
João José Pedrosa 6 de julho de 1878 5 de dezembro de 1879
Rufino Enéas Gustavo Galvão 5 de dezembro de 1879 2 de maio de 1881
José Leite Galvão 2 de maio de 1881 31 de maio de 1881
José Maria de Alencastro 31 de maio de 1881 10 de março de 1883

continua...
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Nome Início do mandato Fim do Mandato
José Leite Galvão 10 de março de 1883 7 de maio de 1883
Manuel de Almeida Gama Lobo d’Eça 7 de maio de 1883 13 de outubro de 1884
Floriano Peixoto 13 de outubro de 1884 5 de outubro de 1885
José Joaquim Ramos Ferreira 5 de outubro de 1885 5 de novembro de 1885
Joaquim Galdino Pimentel 5 de novembro de 1885 9 de novembro de 1886
Antônio Augusto Ramiro de Carvalho 9 de novembro de 1886 9 de dezembro de 1886
Álvaro Rodovalho Marcondes dos Reis 9 de dezembro de 1886 28 de março de 1887
Antônio Augusto Ramiro de Carvalho 28 de março de 1887 29 de maio de 1887
José Joaquim Ramos Ferreira 29 de maio de 1887 16 de novembro de 1887
Francisco Rafael de Melo Rego 16 de novembro de 1887 6 de fevereiro de 1889
Antônio Herculano de Souza Bandeira 6 de fevereiro de 1889 11 de julho de 1889
Manuel José Murtinho 11 de julho de 1889 9 de agosto de 1889
Ernesto Augusto da Cunha Mattos 9 de agosto de 1889 9 de dezembro de 1889

Fonte: Silva, 1993, p. 32-51

República (1889-2010)

Nome Início do Mandato Fim do Mandato
Antônio Maria Coelho 9 de dezembro de 1889 16 de fevereiro de 1891
Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro 16 de fevereiro de 1891 1º de abril de 1891
José da Silva Rondon 1º de abril de 1891 6 de junho de 1891
João Nepomuceno de Medeiros Mallet 6 de junho de 1891 16 de agosto de 1891
Manuel José Murtinho 16 de agosto de 1891 7 de maio de 1892
Junta Governativa Revolucionária:
Luís Benedito Pereira Leite • Antônio Aníbal de Mattos • José Marques de Fontes 1º de fevereiro de 1892 3 de fevereiro de 1892

Luís Benedito Pereira Leite 3 de fevereiro de 1892 10 de abril de 1892
Junta Governativa: Francisco Mariani Wanderley • Antônio José Duarte • 
Frederico Cassimiro Rodrigues da Silva 10 de abril de 1892 18 de abril de 1892

Luís Benedito Pereira Leite 19 de abril de 1892 24 de abril de 1892
André Virgílio Pereira de Albuquerque 24 de abril de 1892 26 de abril de 1892
José Marques de Fontes 26 de abril de 1892 7 de maio de 1892
Generoso Paes Leme de Sousa Ponce 7 de maio de 1892 20 de julho de 1892
Manoel José Murtinho 20 de julho de 1892 15 de agosto de 1895
Antônio Corrêa da Costa 15 de agosto de 1895 17 de setembro de 1897
Antônio Cesário de Figueiredo 17 de setembro de 1897 19 de novembro de 1897
Antônio Corrêa da Costa 19 de novembro de 1897 26 de janeiro de 1898
Antônio Cesário de Figueiredo 26 de janeiro de 1898 4 de julho de 1899
Antônio Leite de Figueiredo 4 de julho de 1899 15 de agosto de 1899
Antônio Pedro Alves de Barros 15 de agosto de 1899 4 de abril de 1900
João Paes de Barros 4 de abril de 1900 24 de agosto de 1900
Antônio Pedro Alves de Barros 24 de agosto de 1900 15 de agosto de 1903
Antônio Paes de Barros 15 de agosto de 1903 8 de julho de 1906
Pedro Leite Osório 8 de julho de 1906 15 de agosto de 1907
Generoso Paes Leme de Sousa Ponce 15 de agosto de 1907 12 de outubro de 1908
Pedro Celestino Corrêa da Costa 12 de outubro de 1908 15 de agosto de 1911
Joaquim Augusto da Costa Marques 15 de agosto de 1911 15 de agosto de 1915
Caetano Manuel de Faria e Albuquerque 15 de agosto de 1915 9 de fevereiro de 1917
Camilo Soares de Moura 9 de fevereiro de 1917 23 de agosto de 1917
Cipriano da Costa Ferreira 23 de agosto de 1917 13 de outubro de 1917
Camilo Soares de Moura 13 de outubro de 1917 22 de janeiro de 1918
Francisco de Aquino Corrêa 22 de janeiro de 1918 22 de janeiro de 1922
Pedro Celestino Corrêa da Costa 22 de janeiro de 1922 25 de outubro de 1924
Estevão Alves Corrêa 25 de outubro de 1924 22 de janeiro de 1926

continua...
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Nome Início do Mandato Fim do Mandato
Mário Corrêa da Costa 22 de janeiro de 1926 22 de janeiro de 1930
Aníbal Benício de Toledo 22 de janeiro de 1930 30 de outubro de 1930
Sebastião Rabello Leite 30 de outubro de 1930 3 de novembro de 1930
Antônio Mena Gonçalves 3 de novembro de 1930 24 de abril de 1931
Artur Antunes Maciel 24 de abril de 1931 15 de junho de 1932
Leônidas Antero de Matos 15 de junho de 1932 12 de outubro de 1934
César de Mesquita Serva 12 de outubro de 1934 8 de março de 1935
Fenelon Müller 8 de março de 1935 28 de agosto de 1935
Newton Cavalcanti 28 de agosto de 1935 7 de setembro de 1935
Mário Corrêa da Costa 7 de setembro de 1935 9 de março de 1937
Manuel Ari da Silva Pires 9 de março de 1937 4 de outubro de 1937
Júlio Strübing Müller 4 de outubro de 1937 8 de novembro de 1945
Olegário Moreira de Barros 8 de novembro de 1945 6 de agosto de 1946
Wadislau Garcia Gomes 6 de agosto de 1946 19 de agosto de 1946
José Marcelo Moreira 19 de agosto de 1946 8 de abril de 1947
Arnaldo Estevão de Figueiredo 8 de abril de 1947 2 de julho de 1950
Jari Gomes 2 de julho de 1950 31 de janeiro de 1951
Fernando Corrêa da Costa 31 de janeiro de 1951 31 de janeiro de 1956
João Ponce de Arruda 31 de janeiro de 1956 31 de janeiro de 1961
Fernando Corrêa da Costa 31 de janeiro de 1961 15 de março de 1966
Pedro Pedrossian 15 de março de 1966 15 de março de 1971
José Manoel Fontanilhas Fragelli 15 de março de 1971 15 de março de 1975
José Garcia Neto 15 de março de 1975 15 de agosto de 1978
Cássio Leite de Barros 15 de março de 1978 15 de março de 1979
Frederico Carlos Soares Campos 15 de março de 1979 15 de março de 1983
Júlio José de Campos 15 de março de 1983 15 de maio de 1986
Wilmar Peres de Faria 15 de maio de 1986 15 de março de 1987
Carlos Gomes Bezerra 15 de março de 1987 15 de maio de 1990
Edison Freitas de Oliveira 15 de maio de 1990 10 de fevereiro de 1991
Moisés Feltrin 10 de fevereiro de 1991 15 de março de 1991
Jayme Veríssimo de Campos 15 de março de 1991 1º de janeiro de 1995
Dante Martins de Oliveira 1º de janeiro de 1995 6 de abril de 2002
José Rogério Salles 6 de abril de 2002 1º de janeiro de 2003
Blairo Borges Maggi 1º de janeiro de 2003 31 de março de 2010
Silval da Cunha Barbosa 15 de março de 2010 1º de janeiro de 2013

Fonte: Silva, 1993, p. 52-68 

Deputados Federais por Mato Grosso (1826-2011)

Deputado Legislatura(s)
Gabriel Getúlio (Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça) 1826-1829, 1830-1833, 1842 e 1845-1848
Veiga (Antônio José da Veiga) 1830-1833 e 1845-1847
Manso (Antônio Luiz Patrício da Silva Manso) 1834-1837
Navarro de Abreu (Antônio Navarro de Abreu) 1838-1841
Oliveira (Joaquim José de Oliveira) 1838-1841 e 1849-1852
Carvalho (José Joaquim de Carvalho) 1843-1844 e 1845-1847
João Chrispiniano Soares 1848-1848 e 1867-1868
Alves Ribeiro (Manoel Alves Ribeiro) 1849-1852
Antônio Peixoto de Azevedo 1857-1860
Antônio Corrêa do Couto 1857-1860 e 1861-1863
José Delphino de Almeida 1857-1860

continua...
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Deputado Legislatura(s)
Joaquim Raymundo de Lamare 1861-1863 e 1864-1866
Caetano Xavier da Silva Pereira 1864-1866 e 1867-1868
Ernesto Camilo Barreto 1869-1872 e 1872-1875
José Maria da Silva Paranhos Júnior 1869-1872 e 1872-1875
Eusébio José Antunes 1876-1877
Carlos José de Souza Nobre 1876-1877
Joaquim Mendes Malheiros 1878-1881
José Vieira Couto de Magalhães 1878-1881
Antônio Gonçalves de Carvalho 1881-1884
Augusto Cesar de Pádua Fleury 1881-1884 e 1885-1887
José Maria Metello 1885-1885
Antônio de Cerqueira Caldas (Barão de Diamantino) 1886-1889
Manoel Esperidião da Costa Marques 1886-1889
Antônio Francisco de Azeredo 1891-1893
Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro 1891-1893
Antônio Corrêa da Costa 1891-1893 e 1894-1896
Serzedello Corrêa (Innocencio Serzedello Corrêa) 1891-1893, 1894-1896, 1897-1899, 1900-1902 e 1906-1909
Caetano Manoel de Faria Albuquerque 1891-1893 e 1912-1915
Mariano Ramos 1894-1896
Joaquim Caraccíolo Peixoto de Azevedo 1894-1896 e 1897-1899
Luiz Adolpho Corrêa da Costa 1894-1896, 1897-1899 e 1909-1912
Francisco Raphael de Mello Rego 1897-1899
José Antônio Murtinho 1897-1899, 1906-1909 e 1909-1912
Manuel Alves Ribeiro 1900-1902
Lindolpho Libânio Moreira Serra 1900-1902 e 1903-1905
Benedito de Sousa (Benedicto Chrispiniano de Souza) 1900-1902, 1903-1905 e 1906-1909
João de Aquino Ribeiro 1903-1905
José da Silva Costa Neto 1903-1905
Paes Barreto (João Francisco de Novaes Paes Barreto) 1906-1909 e 1909-1912
Costa Marques (Joaquim Augusto da Costa Marques) 1906-1909, 1909-1912, 1915-1918 e 1918-1921
Generoso Ponce (Generoso Paes Leme de Souza Ponce) 1909-1912
Oscar da Costa Marques 1912-1915
Alfredo Octavio Mavignier 1912-1915 e 1915-1918
Annibal Benício de Toledo 1912-1915, 1915-1918, 1918-1921, 1921-1924, 1924-1927 e 1927-1930
João Carlos Pereira Leite 1915-1918, 1918-1921, 1921-1924 e 1924-1927
Manoel Severiano Ferreira Marques 1918-1921, 1921-1924 e 1924-1927
João Celestino Corrêa Cardoso 1921-1924, 1924-1927, 1927-1930 e 1930-1930
João Villasbôas 1927-1930, 1930-1930, 1934-1935 e 1946-1951
Manoel Paes de Oliveira 1927-1930 e 1930-1930
Carlos Gomes Borralho 1930-1930
Alfredo Corrêa Pacheco 1934-1935
Francisco Villanova 1934-1935
Generoso Ponce Filho 1934-1935 e 1935-1937
Alberto Trigo de Loureiro 1935-1937
Arthur Mendes Jorge Sobrinho 1935-1937
Carlos Vandoni de Barros 1935-1937 e 1946-1951
Itrio Corrêa da Costa 1935-1937, 1955-1959, 1959-1963 e 1963-1967
Agrícola Paes de Barros 1946-1951
Argemiro de Arruda Fialho 1946-1951
Gabriel Martiniano de Araújo 1946-1951
Leônidas Pereira Mendes 1946-1951
Wilson Dias de Pinho 1946-1951

continua...
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Deputado Legislatura(s)
Dolor Ferreira de Andrade 1946-1951 e 1951-1955
João Ponce de Arruda 1946-1951, 1951-1955, 1955-1959 e 1963-1967
Aral Moreira 1951-1955
Ataíde de Lima Bastos 1951-1955 e 1955-1959
Celso de Lacerda Azevedo 1951-1955
Lício Proença Borralho 1951-1955
Lucílio de Medeiros 1951-1955
Lúcio Proença Borralho 1951-1955
Virgílio Alves Correa Neto 1951-1955
Ataíde de Lima Bastos 1951-1955 e 1955-1959
Philadelpho Garcia 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963 e 1963-1967
Lucílio de Medeiros 1951-1955
Henrique José Vieira Neto 1955-1959
José Fragelli (José Manoel Fontanilhas Fragelli) 1955-1959
Fernando Jorge Mendes Gonçalves 1955-1959 e 1959-1963.
Júlio Mário Abbot de Castro Pinto 1955-1959 e 1959-1963
Wilson Fadul 1955-1959, 1959-1963 e 1963-1967
Rachid Saldanha Derzi 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967 e 1967-1971
Antônio Mendes Canale 1959-1963
Antônio Moysés Nadaf 1959-1963
Fernando Luiz Alves Ribeiro 1959-1963
Rachid Jorge Mamed 1959-1963, 1963-1967 e 1967-1971
Miguel Marcondes Armando 1963-1967
Wilson Barbosa Martins 1963-1967 e 1967-1971
José Feliciano de Figueiredo 1967-1971
Nelson Benedito Neto 1967-1971
Weimar Gonçalves Torres 1967-1971
Edyl Pereira Ferraz 1967-1971 e 1971-1975.
José Garcia Neto (Garcia Neto) 1967-1971 e 1971-1975
Marcílio de Oliveira Lima 1967-1971 e 1971-1975
Gastão Müller (Gastão de Mattos Müller) 1967-1971, 1971-1975 e 1975-1979
Emanuel Pinheiro (Emanuel Pinheiro da Silva Primo) 1971-1975
Paulino Lopes da Costa 1971-1975
João da Câmara 1971-1975 e 1979-1983
Ubaldo Barãm 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983 e 1983-1987
Joaquim Nunes Rocha 1975-1979
Benedito Canellas (José Benedito Canellas) 1975-1979
Valdomiro Alves Gonçalves 1975-1979
Vicente Vuolo (Vicente Emílio Vuolo) 1975-1979
Afro Stefanini 1979-1983
Airton dos Reis 1979-1983
Antônio Corrêa da Costa Neto 1979-1983
Bento Lôbo (Bento Machado Lôbo) 1979-1983
Louremberg Nunes Rocha 1979-1983
Cristino Côrtes (Ladislau Cristino Côrtes) 1979-1983 e 1983-1987
Gilson de Barros (Gilson Duarte de Barros) 1979-1983 e 1983-1987
Milton Figueiredo (Milton Teixeira de Figueiredo) 1979-1983 e 1983-1987
Júlio Campos (Júlio José de Campos) 1979-1983 e 1987-1991
Carlos Bezerra (Carlos Gomes Bezerra) 1979-1983 e 2007-2011
Bento Porto (Bento Souza Porto) 1983-1987
Dante de Oliveira (Dante Martins de Oliveira) 1983-1987
Ivo Ambrósio 1983-1987
Márcio Lacerda (José Márcio Panoff de Lacerda) 1983-1987

continua...
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Deputado Legislatura(s)
Maçao Tadano 1983-1987
Milton Figueiredo (Milton Teixeira de Figueiredo) 1979-1983 e 1983-1987
Paulo Nogueira (Paulo Pereira Nogueira) 1983-1987
Valdon Varjão 1983-1987
José Amando (José Amando Barbosa Mota) 1983-1987 e 1987-1991
Jonas Pinheiro (Jonas Pinheiro da Silva) 1983-1987, 1987-1991 e 1991-1995
Norberto Schwantes 1987-1991
Percival Muniz (Percival Santos Muniz) 1987-1991
Ubiratan Spinelli (Ubiratan Francisco Vilela Spinelli) 1987-1991
Joaquim Sucena (Joaquim Sucena Rasga) 1987-1991 e 1991-1995
Manoel Rodrigues Palma (Manoel Antônio Rodrigues Palma) 1987-1991, 1991-1995 e 1995-1999
Osvaldo Sobrinho (Osvaldo Roberto Sobrinho) 1987-1991 e 1999-2003
Augustinho Freitas (Augustinho Freitas Martins) 1991-1995 e 1995-1999
Itsuo Takayama 1991-1995
João Teixeira (João Batista Teixeira Santos) 1991-1995
José Augusto Curvo (José Augusto da Silva Curvo) 1991-1995
Oscar Travassos (Oscar César Ribeiro Travassos) 1991-1995
Ricardo José Santa Cecília Corrêa 1991-1995
Wilmar Peres (Wilmar Peres de Farias) 1991-1995
Wellington Fagundes (Wellington Antônio Fagundes) 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011
Gilney Viana (Gilney Amorim Viana) 1995-1999
Roberto França (Roberto França Auad) 1995-1999
Antônio Joaquim (Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto) 1995-1999 e 1999-2003
Murilo Domingos 1995-1999 e 1999-2003
Oswaldo Soler 1995-1999 e 1999-2003
Teté Bezerra (Aparecida Maria Borges Bezerra) 1995-1999, 1999-2003 e 2003-2007
Pedro Henry (Pedro Henry Neto) 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011
Rogério Silva (Rogério Lúcio Soares da Silva) 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011
José Domingos de Magalhães 1999-2003
Celcita Pinheiro (Celcita Rosa Pinheiro da Silva) 1999-2003 e 2003-2007
Lino Rossi (Laudnir Lino Rossi) 1999-2003 e 2003-2007
Ricarte de Freitas (Ricarte de Freitas Júnior) 1999-2003 e 2003-2007
Wilson Santos (Wilson Pereira dos Santos) 1999-2003 e 2003-2007
Amador Tut (Amador Ataíde Gonçalves Tut) 2003-2007
Thaís Barbosa (Thaís Bergo Duarte Barbosa) 2003-2007
Carlos Abicalil (Carlos Augusto Abicalil) 2003-2007 e 2007-2011
Thelma de Oliveira (Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira) 2003-2007 e 2007-2011
Eduardo Moura (Eduardo Alves de Moura) 2007-2011
Eliene Lima (Eliene José de Lima) 2007-2011
Homero Pereira (Homero Alves Pereira) 2007-2011
Neri Geller 2007-2011
Professor Victorio Galli (Victorio Galli Filho) 2007-2011
Saturnino Masson 2007-2011
Valtenir Pereira (Valtenir Luiz Pereira) 2007-2011
Wellington Fagundes (PR) 2011-2015
Homero Pereira 2011-2015
Carlos Bezerra 2011-2015
Ságuas Moraes 2011-2015
Júlio Campos 2011-2015
Nilson Leitão 2011-2015
Eliene Lima 2011-2015
Valtenir Pereira 2011-2015

Fonte: Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2009
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Senadores por Mato Grosso (1826-1889)

Império

Nome Título nobiliárquico Legislaturas

Caetano Pinto de Miranda Montenegro Marquês de Vila Real da Praia Grande 1ª
1826 a 1829

João Antônio de Miranda — 9ª a 11ª
1853 a 1856; 1857 a 1860; 1861 a 1863

Joaquim Raimundo de Lamare Visconde de Lamare 18ª a 20ª
1882 a 1884; 1885 a 1885; 1886 a 1889

José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco
11ª a 17ª
1861 a 1863; 1864 a 1866 ; 1867 a 1868; 1869 a 1872; 
1872 a 1875; 1877 a 1878; 1878 a 1881

José Saturnino da Costa Pereira —
1ª a 8ª
1826 a 1829; 1830 a 1833; 1834 a 1837; 1838 a 1841; 
1843 a 1844; 1845 a 1847; 1848 a 1849; 1850 a 1852

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/imperio.shtm>. Acesso em: 30 abr. 2009

Primeira República (1889-1930)

Nome Legislaturas

Antônio Francisco Azeredo
24ª a 35ª
1897 a 1899; 1900 a 1902; 1903 a 1905; 1906 a 1908; 1909 a 1911; 1912 a 1915; 1915 a 1917; 1918 a 1920; 
1921 a 1923; 1924 a 1926; 1927 a 1929; 1930

Antônio Pinheiro Guedes 21ª a 22ª
1890 a 1891; 1891 a 1893

Aquilino Leite do Amaral Coutinho 21ª a 24ª
1890 a 1891; 1891 a 1893; 1894 a 1896; 1897 a 1899

Generoso Paes Leme de Sousa Ponce 23ª a 25ª
1894 a 1896; 1897 a 1899; 1900 a 1902

Joaquim Duarte Murtinho 21ª a 23ª
1890 a 1891; 1891 a 1893; 1894 a 1896

Joaquim Duarte Murtinho 26ª a 28ª
1903 a 1905; 1906 a 1908; 1909 a 1911

José Antônio Murtinho 29ª a 35ª
1912 a 1915; 1915 a 1917; 1918 a 1920; 1921 a 1923; 1924 a 1926; 1927 a 1929; 1930 a 1930

José Maria Metello 25ª a 30ª
1900 a 1902; 1903 a 1905; 1906 a 1908; 1909 a 1911; 1912 a 1915; 1915 a 1917

Luís Adolfo Corrêa da Costa 32ª a 33ª
1921 a 1923; 1924 a 1926

Pedro Celestino Corrêa da Costa 31ª a 32ª; 34ª a 35ª
1918 a 1920; 1921 a 1923; 1927 a 1929; 1930

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm>. Acesso em: 30 abr. 2009

Era Vargas (1930-1945)

Nome Legislaturas

João Villasbôas 37ª 
1934 a 1937

Vespasiano Barbosa Martins 37ª
1934 a 1937 

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm>. 
Acesso em: 30 abr. 2009
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República Nova (1945-1963)

Nome Legislaturas

Fernando Corrêa da Costa 40ª a 41ª 
1955 a 1959; 1959 a 1963

Filinto Müller
38ª a 41ª
1946 a 1951; 1951 a 1955; 
1955 a 1959; 1959 a 1963

Heitor Medeiros 40ª 
1955 a 1959

João Villasbôas
38ª a 41ª
1946 a 1951; 1951 a 1955; 
1955 a 1959; 1959 a 1963

Mário Motta 39ª a 40ª
1951 a 1955; 1955 a 1959

Paulino Lopes da Costa 41ª
1959 a 1963

Sílvio Curvo 39ª a 40ª 
1951 a 1955; 1955 a 1959

Valdemar da Rocha Dias 39ª 
1951 a 1955

Vespasiano Barbosa Martins 38ª a 39ª
1946 a 1951; 1951 a 1955

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm>. 
Acesso em: 30 abr. 2009

Regime Militar (1964-1987)

Nome Legislaturas

Antônio Mendes Canale 45ª a 46ª
1975 a 1978; 1979 a 1983

Fernando Corrêa da Costa
42ª a 45ª
1963 a 1967; 1967 a 1970; 
1971 a 1974; 1975 a 1978

Filinto Müller
42ª a 44ª
1963 a 1967; 1967 a 1970; 
1971 a 1974

Gastão de Matos Müller
42ª; 46ª a 47ª
1963 a 1967; 1979 a 1983; 
1983 a 1987

Humberto Neder 42ª 
1963 a 1967

Italívio Martins Coelho
44ª a 46ª
1971 a 1974; 1975 a 1978; 
1979 a 1983

José Benedito Canelas 46ª a 47ª
1979 a 1983; 1983 a 1987

José Manoel Fontanilhas Fragelli 46ª a 47ª
1979 a 1983; 1983 a 1987

Marcelo Miranda Soares 47ª 
1983 a 1987

Paulino Lopes da Costa 42ª 
1963 a 1967

continua...

Nome Legislaturas

Roberto de Oliveira Campos 47ª 
1983 a 1987

Valdon Varjão 46ª 
1979 a 1983

Vicente de Bezerra Neto
42ª a 44ª 
1963 a 1967; 1967 a 1970; 
1971 a 1974

Vicente Emílio Vuolo 46ª 
1979 a 1983

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm>. 
Acesso em: 30 abr. 2009

Nova República (1987-2010)

Nome Legislaturas

Antero Paes de Barros Neto 51ª a 52ª
1999 a 2003; 2003 a 2007

Blairo Borges Maggi 50ª a 51ª
1995 a 1999; 1999 a 2003

Carlos Gomes Bezerra 50ª a 51ª 
1995 a 1999; 1999 a 2003

Gilberto Goellner 52ª a 53ª 
2003-2011

Jayme Campos 53ª a 54ª 
2007-2015

Jonas Pinheiro da Silva

51ª 
1995-2003
52ª 
2003 a 2007

José Márcio Panoff de Lacerda 48ª a 49ª
1987 a 1991; 1995 a 1999

José Pedro Rodrigues Gonçalves 49ª 
1995 a 1999 

Júlio José de Campos 49ª a 50ª
1995 a 1999; 1999 a 2003

Louremberg Ribeiro Nunes Rocha
48ª a 50ª
1987 a 1991; 1991 a 1995; 
1995 a 1999; 1999 a 2003

Marco Lúcio 50ª a 51ª
1995 a 1999; 1999 a 2003

Roberto de Oliveira Campos 47ª a 48ª 
1987 a 1991

Serys Marly Slhessarenko 52ª a 53ª
2003 a 2011

Zanete Ferreira Cardinal 49ª a 50ª
1991 a 1995; 1995 a 1999

Blairo Borges Maggi 54ª
2011 a 2015

Pedro Taques 54ª
2011 a 2015

Fonte: Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm>. 
Acesso em: 30 abr. 2009
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Bertha Lutz, política paulista, ao lado de Darci Vargas 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007. p. 152

O voto feminino no Brasil
A Constituição de 1824 foi omissa em relação ao voto fe-

minino, não o proibindo de forma explícita, visto que até en-
tão somente os homens exerciam o direito do voto. Somente 
após a Proclamação da República (1889), com a Constituinte 
de 1891, o debate sobre o voto feminino veio à tona com vigor. 
Alguns se posicionaram como ardorosos defensores, como foi 
o caso de Lopes Trovão, Leopoldo de Bulhões e Casimiro Jú-
nior (PORTO, 1989, p. 213), que concebiam que esse direito 
somente deveria ser concedido às mulheres “diplomadas com 
títulos científicos e de professoras, desde que não estivessem 
sob o poder marital, nem paterno, bem como às que estivessem 
de posse de seus bens.” (ROURE apud PORTO, 1989, p. 213). 
Outros, como Sá Andrade e César Zama, proclamavam que o 
voto somente deveria ser de direito às mulheres “solteiras ou 
viúvas, diplomadas em direito, medicina ou farmácia e às que 
dirigissem estabelecimentos docentes, indústrias ou comércio.” 
(PORTO, 1989, p. 213-214). Porto (1989) ilustra com as pala-
vras de Zama, à época:

Voto feminino: exercício de cidadania 

Riem-se alguns da ideia que sustento, riem-se outros por ve-
rem um homem de cabelos brancos, que devia mostrar mais 
prudência, não recear que as funções públicas do nosso país 
sejam também exercidas pelo belo sexo. [...] Nós afastamos a 
mulher porque somos excessivamente vaidosos (apoiados), 
por isso mesmo que não temos prioridade alguma real sobre 
elas e elas muitas vezes nos são mesmo superiores. (PORTO, 
1989, p. 214).

Aqueles parlamentares contrários ao voto feminino utili-
zavam das seguintes expressões para se referir às manifesta-
ções de apoio ao voto feminino: “ideia anárquica, desastrada, 
fatal”, ou, “filha de uma democracia revolucionária, metafísica 
e irrefletida”; outros indagavam, “[...] a mulher pode prestar 
o serviço militar, pode ser soldado ou marinheiro?” (PORTO, 
1989, p. 214).

Apesar dos acalorados debates, o voto feminino não foi 
consignado na primeira Constituição republicana, embora seu 
texto não proibisse explicitamente a mulher de votar. Segundo 
Clóvis Beviláqua:

A mulher era cidadã brasileira (art. 69), não perdera sua quali-
dade de brasileira pelo casamento, antes influindo para tornar 
seu cônjuge brasileiro, se se casasse com estrangeiro. Queria 
isto dizer que, no sistema constitucional que nos regia, a ci-
dadania era qualidade que a lei assegurava à mulher de modo 
mais completo. Consequentemente, os deveres e direitos do 
brasileiro lhe competiam como ao homem. Assim, quando a 
Constituição declarava, no art. 70, eleitores os cidadãos maio-
res de 21 anos, que se alistassem na forma da lei, abrangia o 
homem e a mulher, porque ambos eram cidadãos e, porque, 
como é sabido, onde a lei não distingue não deve intérprete 
distinguir. (PORTO, 1989, p. 215).

Além disso, se a Constituição quisesse excluir a mulher dos 
direitos conferidos pelo art. 70, princípio, tê-la-ia incluído nas 
exclusões constantes do § 1º. Não o fez; logo, está ela compre-
endida no princípio da cláusula. (PORTO, 1989, p. 215).
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As proposituras de inclusão do voto feminino, no entanto, 
continuaram a proliferar no parlamento brasileiro nos anos 
subsequentes.2 

Foi no Estado do Rio Grande do Norte onde primeiro se 
efetivou o voto feminino, por ocasião da elaboração da Lei 
Eleitoral daquele Estado, quando o então governador José Au-
gusto Bezerra (PORTO, 1989, p. 216) incluiu nas suas disposi-
ções transitórias:

Art. 17 No Rio Grande do Norte poderão votar e ser vota-
dos, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as 
condições exigidas por esta lei.

Nas eleições estaduais norte-rio-grandenses de 1927, foi 
incluída na lista dos eleitores a professora Celina Guimarães 
Viana, de Mossoró (CE), a primeira mulher a exercer, no Brasil, 
o direito de voto. Foi também no Rio Grande do Norte eleita 
a primeira mulher, Alzira Soriano, Prefeita de Lajes (RN), no 
ano de 1928.

2 Foi o caso das propostas apresentadas pelos senadores Justo Chermon, 
Thomaz Rodrigues e de Juvenal Lamartine, ainda na 1ª metade do século XX.

Em São Paulo, foi eleita, no ano de 1933, a primeira mulher 
deputada federal do Brasil, a médica paulista Carlota Pereira de 
Queiroz, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, 
entre 1934 e 1935.

O projeto de lei proposto pela Comissão Eleitoral e que se 
converteu no primeiro Código Eleitoral de 1932 explicitamen-
te consignou à mulher o direito de voto, porém com as seguin-
tes limitações:

Art. 8º São admitidos a inscrever-se eleitoras, desde que pre-
encham as demais condições legais:

a) Mulheres solteiras sui juris, que tenha economia pró-
pria e viva de seu trabalho honesto ou do que lhe ren-
dam bens, empregos ou qualquer outra fonte de renda 
lícita;
b) Viúva em iguais condições;
c) A mulher casada, que exerça efetivamente o comércio 
ou indústria por conta própria ou como chefe, geren-
te, empregada ou simples operária de estabelecimento 
comercial ou industrial, e bem assim que exerça efeti-
vamente qualquer lícita profissão, com escritório, con-
sultório ou estabelecimento próprio, ou em que tenha 
funções, devidamente autorizada pelo marido, na for-
ma da lei civil.

Art. 9º Ainda são alistáveis, nas condições do artigo antece-
dente:

a) A mulher separada por desquite amigável ou judicial, 
enquanto durar a separação;
b) Aquela que, em consequência da declaração judicial 
da ausência do marido, estiver à testa dos bens do casal, 
ou na direção da família;
c) Aquela que foi deixada pelo marido durante mais de 
dois anos, embora esteja este em lugar sabido. (PORTO, 
1989, p. 238).

Defensores ardorosos e impertinentes opositores ao voto 
feminino se digladiavam em inflamados discursos, desde as 
primeiras décadas do século XX. Diziam aqueles que discor-
davam da participação da mulher no alistamento eleitoral ser 
pouco cabível ter esse direito estendido ao júri, tão temido, à 
época, até pelos homens:

O marido ainda é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe 
o direito de autorizar a profissão e, portanto, qualquer ativida-
de da mulher. A mulher não pode, sem o consentimento dele, 
aceitar qualquer munus públicos, como o de servir do júri. A 
mulher é a auxiliar do marido nos encargos da família. Tem 
por deveres a direção do lar doméstico, a criação e a educação 
dos filhos. (CORREIO DO POVO, 4 mar. 1933, p. 12).

Almerinda Farias na eleição 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, em 1933, foi a única 
mulher a votar como delegada 
dos representantes classistas 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando 
Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007 

Jornal das Moças, 
04/01/1934 (capa) 
In: As Constituições Brasileiras: Fundação Armando 
Alvares Penteado. São Paulo: FAAP, 2007
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A Constituição de 1934 circunscreveu o exercício do voto 
apenas às mulheres funcionárias públicas e, naturalmente, pos-
suidoras de renda fixa: “[...] O alistamento e o voto são obri-
gatórios para homens e para mulheres quando estas exerçam 
função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções 
que a lei determinar”.

Cristiane Manzano Manoel e Luciana de Almeida Amorim 
Callejas, servidoras do TRE-MT, no artigo Representatividade 
da mulher mato-grossense nos cargos eletivos federais no período 
de 1994 a 2006 (Revista de Julgados, v. 4, 2007, p. 30), legam 
com esse texto significativa contribuição para o resgate da tra-
jetória feminina nas lides eleitorais, não só de Mato Grosso, 
mas também ao cenário nacional. As citadas autoras, ao tratar 
da primeira mulher eleita constituinte (Constituição de 1934) 
transcreveram trecho de Medina (1991), comentando sobre 
essa questão:

Pela primeira vez uma mulher assinava, como constituinte, 
uma Carta Magna brasileira: Carlota Pereira de Queiroz, re-
presentante de São Paulo pela Chapa Única, entre 214 con-
gressistas. Como suplente, no entanto, elegeram-se Edith 
Dinoan da Costa Braga (Ceará, Partido Social Democrático); 
Edith Mendes da Gama Abreu (Bahia, legenda “A Bahia ainda 
é a Bahia”); Berta Maria Júlia Lutz (Distrito Federal, Partido 
Autonomista) e Lydia de Oliveira (Rio de Janeiro, Partido So-
cialista). (MEDINA, 1991 apud MANOEL; CALLEJAS, 2007, 
p. 30)

No ano de 1995, o segmento feminino foi amparado pela 
Lei de Cotas, aprovada pela Câmara Federal, que concedia às 
mulheres 20% das vagas no âmbito da Câmara Federal, sob 
proposta inicial da então deputada Marta Suplicy (PT/SP). Se-
gundo ainda Manoel e Callejas (2007, p. 31):

Apesar de não ter sido amplamente divulgada e discutida, a 
Lei de Cotas foi um grande marco na história da participação 
das mulheres nas eleições brasileiras. Partidos que antes nem 
sequer tinham mulheres em seus quadros de filiados passaram 
a fazer campanhas de filiação, justamente para atrair candida-
tas. Apesar do esforço, muitos partidos não conseguiram pre-
encher as vagas destinadas às mulheres nas eleições de 1996. 
Contudo, a experiência permitiu que fossem ultrapassados os 
baixos índices de participação feminina no poder. 

Na Constituição de 1988, foram mantidos os mesmos pa-
râmetros de cotas e ampliada a participação das mulheres nas 
eleições, estendendo esse direito às analfabetas.

As mulheres mato-grossenses 
e a luta pelo voto feminino

Mato Grosso foi um Estado precursor no movimento fe-
minista brasileiro, com a fundação, no início do século XX, do 
Grêmio Literário Júlia Lopes que, segundo a literata e pesqui-
sadora mato-grossense Yasmin Jamil Nadaf, foi uma entidade 
feminina criada em 1916 que 

[...] limitava o seu quadro de associados ao elemento femini-
no. Tal associação surgiu com o objetivo de promover a cultu-
ra e outras atividades sociais, educativas, políticas e assisten-
ciais, e criou uma revista, A Violeta, para a “divulgação do seu 
ideário” e “cultivo das letras femininas e patrícias”, terminando 
por armazenar o maior volume da produção escrita de autoria 
feminina na região. (NADAF, 1993).

Essa entidade gremista editou a revista A Violeta por mais 
de 40 anos, repositório das manifestações femininas nos diver-
sos aspectos levantados por Nadaf. Em consulta a este perió-
dico, privilegiamos alguns artigos que tratam da luta das mu-
lheres pelo voto feminino. Vejamos o ilustrativo texto, escrito 
em 1918, portanto, 22 anos antes do primeiro Código Eleitoral 
brasileiro, por uma das mais atuantes representantes do Grêmio 
Literário Júlia Lopes, Maria Dimpina Lobo Duarte – a primei-
ra funcionária pública de Mato Grosso (Correios) e também 
educadora – que elegeu como tema central do voto feminino:

A MULHER BRASILEIRA TRIUNFARÁ
Arinapi (Maria Dimpina Lobo Duarte)

De todos os magnos problemas que se tem levantado, um pre-
ocupa, com diversos comentários, a atenção geral, surgindo 
ideias pró ou contra, exemplos vários, cada qual procurando 
trazer uma compreensão bem nítida do assunto – é o direito 
do voto da mulher, ou seja, simplesmente o direito da mulher 
exercer na sociedade, relativamente à sua cultura intelectual, 
quase as mesmas regalias, quase os mesmos privilégios do sexo 
forte, como dizemos.
Será como pensam alguns, um erro crasso conceder à mulher 
o direito do vencedor, franqueando-lhe as portas por onde 
possa ela entrar para, às vezes com vantagem, contribuir com 
o fruto da sua inteligência para o engrandecimento da Pátria?
Será para os homens motivo de censura encontrar em sua 
companheira de lar uma colega que com ele trabalhe para a 
realização dum ideal justo e nobre?
Esta lei vai afastar da mulher o direito de exercer o seu primei-
ro, o seu mais sacrossanto dever, a missão mais nobre para a 
qual nasceu?
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Vejamos pelos argumentos que se seguem, argumentos falhos 
de beleza de forma, onde não entram palavras buriladas, mas 
onde muitas verdades vão aparecer.
A missão da mulher, dizem-nos, está no lar; é como esposa 
amantíssima, irmã dedicada, filha extremamente amante.
Longe de mim uma ideia desfavorável.
Mas a esposa, muitas vezes, tem a desdita de perder o seu único 
arrimo, quando justamente ela mais necessidade tinha.
E então, se ela precisa de ganhar e não foi educada suficiente-
mente e não está afeita a duros e penosos trabalhos, essa mu-
lher duplamente ferida em seu coração viúvo, presenciando a 
necessidade de confortar os filhos que ainda precisam de edu-
cação, sofre muito; o que não aconteceria se lhe fosse concedi-
da com um preparo intelectual, o meio fácil e seguro de man-
ter com dignidade esses filhos, sem sacrifício da sua saúde?
Está, porventura, cuidando dos filhos com mais vantagem, 
aquela que minando a sua existência, entisicando-se, envelhe-
cendo prematuramente, passa dias e noites curvada em uma 
máquina, ou entregue a outro trabalho penoso, único recurso 
que lhe resta na vida?
Até agora, só na vida do magistério a mulher pode trabalhar, 
quando deseja aproveitar do seu estudo, ou dele tenha neces-
sidade; e exemplares mães e esposas temos no magistério pú-
blico ou particular, sem que por isto tenha morrido no seu 
coração a flor que ela ali traz implantada – o amor, o carinho.
Porventura enquanto a costureira, a professora, outra qualquer 
profissional trabalha, cuida dos filhos, ou deles se esquecem?
Nem uma, nem outra coisa. É a mamãe, a vovó, a titia que 
estão encarregadas e quando ela volta do seu labor cotidiano, 
e que abraça os seus caros filhinhos, encontra a satisfação para 
essa felicidade que pode talvez explicar aquela que só tem a 
ventura de ser mãe.
Diante destes fatos, um é verdadeiro: assim como a mulher 
pode exercer a vida do magistério, ela pode desempenhar ou-
tras funções, uma vez que tenha preparo suficiente, ou que não 
lhe sacrifique a honra, regalia que muito contribuirá para que 
tenha desejos de instruir-se.
Se a mulher mãe pode trabalhar, o que não diremos das que 
não se casam, das que não têm grandes preocupações e que 
com boa educação seriam mais bem aproveitadas, mais felizes, 
do que servindo de ama seca, por exemplo, dos filhos das que 
casaram.
Mas, pergunto eu, aos homens não assiste o direito de filho, 
irmão, esposo e pai? A eles só está reservado o direito de traba-
lhar para nos sustentar?
Infelizmente há ocasiões em que a mulher tem de assumir o 
governo da casa, contribuir com as despesas, e esta realidade 
que encontramos na vida prática, repetidas vezes, atira-nos a 
reclamar contra a clamorosa injustiça de não podermos ser 
consideradas na sociedade o que realmente somos.
Feliz daquela que puder ser somente o que a mulher deve ser 
– o anjo do lar; mas, quando não se pode ser anjo, é justo que 
não seja escrava.

E ademais, quantos são os exemplos daqueles pais que can-
sados da luta diária, ainda com a blusa banhada de suor, ou 
com o pensamento ocupado com assuntos interessantes da sua 
missão e que, no entanto, desprendem-se de tudo, para curvar-
-se ante o leito dos seus caros filhos, como para adivinhar-lhes 
no sorriso feiticeiro os sonhos de inocência?
E quantos, e mais quantos mesmos, não são ainda exemplos 
de amarguras de infelizes mães, ao sentirem-se inúteis para 
ensinar o filho estremecido que chora debalde a necessidade 
duma explicação?
E quantos são os pais que chegando no último quartel da sua 
existência dizem por entre um gemido angustiado: não sinto 
de deixar filhos, as filhas sim, não casaram-se... não têm re-
cursos.
Por que? Porque ele as educou submissas, a si, aos irmãos dos 
quais recebia todo necessário; mas agora em que ele sente a 
morte próxima e que vê no filho o chefe doutra família que 
constituiu, tem com razão uma tristeza.
E à mente do pobre e desventurada donzela, passa a ideia, o 
triste presságio de ir parar em um par estranho, em busca do 
pão que não ganha, causa quase sempre de contrair casamen-
to sem amor, maior erro que a mulher gozar na sociedade os 
mesmos direito que tem o homem, de ganhar com facilidade 
em muitos ramos da administração pública.
Sou contra a chã política em lábios de mulher.
Mas, aqui mesmo, temos nos enveredado no campo da luta 
política metendo-nos em questões que não são nossas. E como 
temos desempenhado esse papel?
Mas de um modo muito errôneo.
Sem termos, quase sempre, ideia nítida do que se passa na vida 
do Estado, sem havermos tomado interesse pela verdadeira 
causa que é o progresso geral, nós politiqueamos em toda a 
extensão da palavra.
E muitas vezes se nos perguntam: quem é Fulano, pelo qual 
estais debatendo?
Infelizmente, nem sabemos explicar; e organizamos comis-
sões, assinamos petição à primeira autoridade do País e o que é 
mais doloroso é que quase sempre somos as primeiras vítimas 
das bárbaras revoluções.
E o engraçado é que ao acabar a fúria da politicagem, nos 
dizem – ocupação de mulher é fazer quitutes – como ou se 
tivéssemos desprezo pela primeira de todas as artes, a arte culi-
nária, ou esqueceram-se que a mulher ignorante do caso, sem 
deveres e sem interesses foram por eles mesmos instigadas a 
esses debates fúteis.
Ao passo que se fôssemos educadas para representarmos bem 
nossa missão, saberíamos melhor desempenhar os nossos de-
veres.
A mulher, me parece, deve votar, se bem que no Brasil ainda 
não é tempo.
As transições bruscas fazem mal.
“Preparemo-nos” Eduquemo-nos!
Que a política seja para nós flor que morra em nossos lábios e 
em nossas mentes firmemos uma ideia que a mulher de qual-
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quer classe social deve educar-se e uma vez preparadas é justo 
que não sejamos só ou a flor do salão ou a serviçal obrigada, 
mas gozemos dos privilégios, das regalias do homem, como 
somos as primeiras a sofrer as suas dores. (ARINAPI, 1918, 
p. 4-6).

Maria de Arruda Müller integrou e presidiu o Grêmio Li-
terário Júlia Lopes tendo colaborado efetivamente com textos 
nos periódicos A Violeta e na Revista da Academia Mato-Gros-
sense de Letras, assim como nas publicações independentes em 
livros. Foi esposa de Júlio S. Müller, que governou Mato Grosso 
durante o período do Estado Novo (1937-1945), ocasião em 
que participou diretamente da política de Mato Grosso, tendo 
sido professora exemplar, mãe de família e mulher de extensa 
cultura. Por ocasião da emissão do novo modelo do título de 
eleitor, em 1992, ela recebeu o primeiro exemplar das mãos do 
presidente do TRE-MT, desembargador Odiles Freitas Souza. 
Nessa ocasião, D. Maria recuperou parte da luta feminista no 
Brasil e em Mato Grosso, focando sua fala na legalização do 
voto feminino:

Em poucas palavras, quero agradecer ao Presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral a gentileza de solenizar o ato de entre-
ga, a mim, do novo título eleitoral. Esse título me é concedido 
após trabalhoso processo em que o Superior Tribunal, em Bra-
sília, e aqui, ao Luiz Roberto da Fonseca, digníssimo Diretor da 
Secretaria de Informática, já que os algarismos do processador 
eletrônico não alcançaram o século passado, quando nasci. 
Esse fato deu repercussão a um ato simples, gerando este mo-
mento no qual sou alvo de tal generosidade. Desde a outorga 
do voto feminino, nos idos de 1933, a mulher atingiu a maio-
ridade como ser humano. O movimento feminista no Brasil 
foi articulado logo após a Revolução de 1930, encabeçado por 
Bertha Lutz, no Rio de Janeiro, e por Alice Tibiriçá, em São 
Paulo, criando-se a Associação Brasileira pelo Progresso Femini-
no. Uma comissão de senhoras solicitou ao Presidente Getúlio 
Vargas a inclusão do voto feminino na Nova Constituição, em 
elaboração, e o Presidente respondeu que já havia recomenda-
do ao Dr. Assis Brasil essa mesma disposição. Aqui em Mato 
Grosso, o jornalista Estácio Trindade procurou o Grêmio Júlia 
Lopes, do qual, na ocasião, era eu a presidente, para liderar a 
campanha feminista no Estado. Iniciamos os alistamentos da 
mulher cuiabana pelos bairros e distritos da Capital e já na 
primeira eleição, em 1935 apareceram muitas votantes. Sou, 
portanto, uma parcela responsável no voto pelo sufrágio da 
mulher brasileira, e por isso sinto-me obrigada a exercer esse 
direito, que é dever, enquanto restar-me o alento necessário. Se 
Deus permitir, se for essa a Sua vontade, votarei nas próximas 
eleições de 3 de outubro. Recebo de suas mãos, Sr. Presidente, 
muito grata aos que se movimentaram para isso, o meu novo 
título eleitoral. (LIVRO de registro das atas das sessões plená-
rias do TRE-MT, 1992, fls. 73-73v).

Firmo José Rodrigues, em preciosas lembranças escritas no 
ano de 1959, não deixou de discorrer sobre a luta das mulheres 
mato-grossenses em favor do voto feminino: 

O ALISTAMENTO ELEITORAL 

Porque em Cuiabá foi deveras impressionante o entusiasmo 
com que o elemento feminino acolheu aquela regalia. 
Foi a 1º de maio de 1934, que numeroso e brilhante grupo de 
senhoras e senhorinhas desta cidade se reuniu no Palácio da 
Instrução, em sessão solene, para organizar uma associação, 
tendo por fim despertar, entre as mulheres, o maior interesse 
pelo alistamento eleitoral.
As oradoras, cheias do maior entusiasmo, discorreram sobre 
os nobres fins da associação que iam fundar, um dos quais era 
a organização de um partido político para a defesa de Mato 
Grosso unido; os inflamados discursos foram calorosamente 
aplaudidos.
Estava fundada a Liga Feminina Pró-Alistamento Eleitoral, 
que realmente agiu de modo assombroso, organizando a se-
guir inúmeras subcomissões para fazer a propaganda eleitoral 
em todos os bairros da capital e nas povoações circunvizinhas.
Manoel Bodstein, homem de negócios, propôs-se a fornecer as 
fotografias necessárias a cada candidata ao alistamento, pelo 
preço de três mil réis. A comissão central desenvolveu uma 
atividade intensiva na propaganda de um ideal, conseguindo, 
assim, que as mulheres concorressem com entusiasmo ao alis-
tamento eleitoral.
No escritório central da Liga, aí se encontrava sempre um nú-
cleo de senhoras para ordenar e encaminhar as petições das 
candidatas ao alistamento e, em cada cartório, era diariamente 
posta uma auxiliar para o serviço de extração das certidões de 
idade.
Foi quando surgiu à Liga a maior dificuldade: vencer a pouca 
vontade de muitas senhorinhas, e mesmo de matronas, de re-
velar em público a verdadeira idade!
Muitas candidatas desistiram da honra de ser cidadã eleitora 
porque o Tribunal Eleitoral, publicando diariamente os nomes 
dos indivíduos alistados, revelavam ao público suas verdadei-
ras idades pelas colunas da Gazeta Oficial!
Publicar a idade de uma senhorinha! Que desastre!... 
[19/09/1943] (RODRIGUES, 1959, v. 1, p. 149-150).
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As mulheres na Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso

A primeira mulher a integrar o Pleno: 
Shelma Lombardi de Kato

De 1932, quando foi instalado, até novembro de 1973, o 
Tribunal Regional Eleitoral, em seu Pleno, somente contou 
com presença masculina. Foram 41 anos sob o comando ex-
clusivo de juízes.

A primeira mulher a participar do Pleno foi a então juíza 
substituta Shelma Lombardi de Kato, indicada que fôra pelo 
Tribunal de Justiça estadual, no dia 9 de agosto de 1973, to-
mando posse no dia 21. Foi reconduzida ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral, na mesma categoria, no dia 19 de agosto de 1975. 
Após atuar por dois biênios na Corte Eleitoral, foi anunciada 
sua promoção para o cargo de desembargadora do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, a primeira mulher no cenário re-
gional a assumir semelhante função. Sua posse no Tribunal de 
Justiça ocorreu no dia 8 de novembro de 1979. Nessa ocasião, 
foi saudada pelo então presidente do TRE-MT, desembargador 
Atahide Monteiro da Silva: 

[...] esse fato muito nos desvanece, não só por ser membro 
deste Tribunal, como também porque sempre fomos daque-
les que incentivaram a Dra. Shelma a desempenhar todos os 
cargos na Magistratura, com sua inteligência, dedicação e ope-
rosidade. É uma satisfação muito grande verificar que agora 
ela consegue atingir o topo da carreira na Magistratura, não 
obstante já indicada outras vezes à promoção para o mesmo 
cargo. Integrou a lista o nosso colega Dr. Elias Sabo Mendes, 
todavia, o Sr. Governador do Estado houve por bem escolher 
o nome daquela que figurava em primeiro lugar, qual seja, 
o nome da Dra. Shelma. Quero registrar o fato e manifestar 
satisfação, externando os nossos cumprimentos e desejar-lhe 
que no Tribunal de Justiça, como a primeira Magistrada a ocu-
par tão elevado cargo em nosso Estado, mantenha sempre os 
exemplos que ela deixou em todos os cargos que exerceu na 
primeira instância. São esses os nossos desejos e essas as nos-
sas saudações, embora não sendo o momento de despedida é 
apenas o registro de tão auspicioso fato, não só para ela como 
para todos deste Tribunal Regional Eleitoral. (Livro de regis-
tro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 21, 8 nov. 
1979, fl. 107).

No biênio 1984-1986, a desembargadora Shelma Lombardi 
de Kato retornou ao TRE-MT na categoria de vice-presidente, 
ao lado do presidente Carlos Avallone. A eleição ocorreu no dia 
14 de março de 1984, datando sua posse do dia 25.

Na gestão seguinte (biênio 1985-1987), foi eleita aos 25 
de março de 1985, por unanimidade, presidente do TRE-MT, 
tendo a seu lado, como vice-presidente, o desembargador Li-
cínio Carpinelli Stefani. Aquele foi um importante momento 
da redemocratização do país, e as figuras dos desembargadores 
Shelma e Licínio constituíram uma garantia dessa conquista 
no âmbito da Justiça Eleitoral, como bem salientou, naquela 
ocasião, o então Juiz Wandyr Clait Duarte:

Este é um dia de júbilo para este Tribunal. Por deliberação do 
excelso Plenário desta Corte fui honrado com a incumbência 
de dar posse à ilustrada Des. Shelma Lombardi de Kato na 
Presidência deste Sodalício, saudando-a juntamente com os 
eminentes Magistrados, Des. Licínio Carpinelli Stefani, Vice-
-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, Dr. Zadir Ângelo, 
Corregedor Regional Eleitoral substituto. A bem da verdade 
permito lançar sobre tão notáveis figuras os mais justos e me-
recidos encômios. A culta Des. Shelma Lombardi de Kato vem 
demonstrando, ao longo de sua operosa carreira, elevadíssimo 
tirocínio e zelo funcional, o que lhe propicia inegável capaci-
dade de nortear os destinos da Justiça Eleitoral mato-grossen-
se. Mister se faz acentuar que vivemos e decantamos a aurora 
da Nova República. O povo brasileiro sempre confiante num 
futuro melhor reconquistou a liberdade democrática. (Livro 
de registro das atas das sessões das sessões plenárias do TRE-
-MT, Livro 23, 25 mar. 1985, fls. 42-42v).

Em 12 de março de 1987, a desembargadora Shelma foi 
eleita, pela segunda vez, presidente do TRE-MT, tendo ao seu 
lado, na categoria de vice-presidente e corregedor, o desembar-
gador Benedito Pereira do Nascimento. 

Uma das mais expressivas contribuições da desembargado-
ra Shelma Lombardi de Kato nesses mandatos foi pelo reca-
dastramento eleitoral de 100% dos eleitores de Mato Grosso, 
façanha conseguida com muito esforço e obstinação. Esse tra-
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balho, liderado por Mato Grosso, foi exemplar para todo o Bra-
sil e aplaudido pelo ministro e presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, José Neri da Silveira.

A segunda mulher a integrar o TRE-MT: 
Yolanda Oliveira Ribeiro

Aos 28 de novembro de 1975, a Dra. Yolanda de Oliveira 
Ribeiro passou a integrar o Tribunal Pleno do TRE-MT, na 
categoria de juíza efetiva. Nessa ocasião, a mesma foi saudada 
pelo presidente Raul Bezerra, que fez questão de dar destaque 
à atuação da mulher em um mercado de trabalho, até então 
reservado aos homens:

[...] Talvez, poderá dizer que haveria uma nota de destaque 
nesta posse, pois que recebiam uma advogada, mas já é ponto 
pacífico a conquista da mulher em todos os setores de ativi-
dade, igualando ao homem pela sua inteligência e, portanto, 
disputando com ele em todos os setores. A Dra. Yolanda, ainda 
jovem na advocacia, já tinha deixado o marco necessário para 
essa nomeação, já tem a sua bagagem na vida forense e na vida 
familiar, pois que filha de um advogado que honrou este Tri-
bunal, quando aqui esteve como jurista, soube bem copiar o 
seu exemplo. Hoje, portanto, é um dia de júbilo e era esse o 
sentimento que expressava, não só em seu nome, como tam-
bém no de seus pares. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 19, 28 nov. 1975, fl. 254).

Discurso de posse da Dra. Yolanda de 
Oliveira Ribeiro

Disse ser uma honra insigne fazer parte deste Tribunal de tão 
nobre tradição na Justiça Eleitoral. Considerou ter sido pri-
meiramente uma surpresa a escolha do seu nome para fazer 
parte desta Corte e que neste ensejo agradecia ao Egrégio Tri-
bunal de Justiça a lembrança que tiveram os Desembargado-
res de colocar o seu nome como componente da lista tríplice 
enviada à Corte Suprema Eleitoral. Acreditava haver contri-
buído para isso, não só o conhecimento por parte de alguns 
Desembargadores relativamente à sua pessoa, pois que per-
tenceu ao corpo de serventuários daquele Tribunal, e sempre 
procurou, no desempenho do dever e no exercício da advoca-
cia, esforçar-se para desincumbir satisfatoriamente da difícil 
tarefa no atendimento da defesa dos interesses particulares 
das partes e com respeito aos bons princípios da ética profis-
sional. Disse entender bem a diferença entre o particular e o 
julgar, entre pedir e decidir, entre requerer e despachar e neste 
caso não somente decidir, mas apreciar e julgar as questões 
muitas vezes bem postas pelos doutos patronos que militam 

nesta Casa, mas por isso mesmo haveria de desempenhar-se 
para bem desincumbir-se da árdua tarefa, tudo fazendo para 
bem servir à Justiça Eleitoral, correspondendo à confiança dos 
que acreditaram-na capaz de integrar esta Alta Corte de Jus-
tiça Federal em nosso Estado. Nesta hora em que assumia tão 
grande responsabilidade, agradecia a seu pai que sempre foi o 
espelho em que se mirou para orientar o seu comportamen-
to e atitudes no decurso da sua existência e, principalmente, 
na profissão que abraçou. Terminando, agradeceu as palavras 
pronunciadas nesta Casa, dizendo que todos terão em sua pes-
soa uma grande admiradora, que se esforçará por aproveitar 
da experiência e do conhecimento de cada um. (Livro de re-
gistro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 19, 28 
nov. 1975, fls. 254v-255).

Pleno do TRE-MT faz reparação

Tendo sido saudada no seu ingresso, a Dra. Yolanda deixou 
de sê-lo no momento em que deixou o Tribunal Regional Elei-
toral, pois não foi pronunciado qualquer discurso de despedi-
da, o que sempre era de praxe. Uma vez percebida a indelica-
deza, na sessão de 30 de outubro de 1977 o presidente Atahide 
Monteiro da Silva se penitenciou do ato falho cometido pelo 
TRE-MT por ocasião do término do biênio da juíza Yolanda, 
considerando que:

[...] desejava reparar uma grave injustiça cometida contra 
uma ex-colega, a Dra. Yolanda Oliveira Ribeiro, que na reu-
nião próxima passada teve encerrado o seu mandato de Juiz 
deste Tribunal, na categoria de jurista. Realmente, seria suma-
mente injusto que um colega, depois de um longo período de 
atividade, como ocorreu com a Dra. Yolanda, encerrasse seu 
mandato sem que se registrasse o fato, deixando-se de con-
signar os agradecimentos e o reconhecimento pela colabora-
ção prestada durante o tempo em que aqui esteve partilhando 
dos grandes acontecimentos que assinalam o dia-a-dia de um 
Tribunal Eleitoral na sua atividade judicante. Queria, assim, 
a Presidência, penitenciar-se do esquecimento involuntário, 
decorrente mais do pouco tempo em que se encontra na di-
reção deste Tribunal, do que de qualquer outro fato. E sendo 
esta a oportunidade para suprir a omissão havida, desejava em 
nome da Justiça Eleitoral e em particular do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso manifestar à Dra. Yolanda Oliveira 
Ribeiro os agradecimentos pela valiosa colaboração prestada, 
quer nos julgamentos de que participou, quer nas atividades 
administrativas ao longo de um biênio, durante o qual deu 
o melhor de sua inteligência e do seu labor profissional em 
prol dos altos interesses da Justiça Eleitoral. Assim, nessa ma-
nifestação de reconhecimento, propunha se consignasse em 
ata, cientificando-se à homenageada. Na oportunidade, os Srs. 
Membros e a Procuradoria Regional Eleitoral, justificando o 
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lapso involuntário, eis que na sessão passada a Dra. Yolanda 
Oliveira Ribeiro ultimou o seu mandato neste Tribunal, sem 
que houvesse manifestação alguma por parte dos integrantes 
desta Casa, nesta oportunidade, ao reparar essa falta, ressalta-
vam a maneira atuante e dedicada com que a mesma sempre 
houve em todos os processos a que foi chamada a intervir, des-
sa forma, por ser de justiça, endossavam as palavras da Pre-
sidência a ela dirigida. (Livro de registro das atas das sessões 
plenárias do TRE-MT, Livro 20, 30 out. 1977, fls. 190-193).

Orlanda Luíza de Lima Ferreira G juíza federal 
substituta, indicada pelo presidente do Conselho da Justiça Fe-
deral, aos 18 de março de 1982, para atuar junto ao TRE-MT, 
no biênio 1982-1984, tomando posse no dia 31 do mesmo mês 
e ano.

Na sessão de 11 de abril de 1984, foi lido ofício do TSE in-
dicando a Dra. Orlanda Luiza de Lima Ferreira para membro 
efetivo do TRE-MT. Na ocasião, foi saudada pelos membros do 
Pleno, iniciando com o presidente Carlos Avallone:

[...] com muita honra empossava neste o momento a Dra. Or-
landa Luiza de Lima Ferreira na função de membro efetivo 
na categoria de Juiz Federal. Seu currículo é vasto, professora, 
promotora de justiça, magistrada estadual com vários cursos 
de aperfeiçoamento, sempre obtendo os primeiros lugares nos 
concursos a que se submeteu e com uma atividade intensa na 
área da educação. Disse ainda ser muito honroso para este Tri-
bunal ter uma juíza tão qualificada como a Dra. Orlanda entre 
os seus pares. 
O Dr. Paulo Lessa deu suas boas-vindas à Dra. Orlanda, reco-
nhecendo a sua capacidade de Magistrada, disse que a mesma 
deve levar em consideração que, acima de sua capacidade, está 
a sua condição de mulher, porque é esta que encanta a todos. 
A Des. Shelma Lombardi de Kato apresentou as boas-vindas 
à Dra. Orlanda, dizendo que aprendeu a admirá-la nesta Casa 
pela sua serenidade e capacidade e que o seu curriculum, lido 
pelo Presidente, não lhe foi surpresa, apenas confirmou o que 
já sabia. 
A Procuradoria Regional Eleitoral, através de seu representan-
te nesta Casa deu as boas-vindas à Dra. Orlanda, dizendo ter a 
certeza de que a mesma, com seu conhecimento, ajudaria em 
muito este Colegiado em suas decisões. (Livro de registro das 
atas das sessões do TRE-MT, Livro 22, 11 abr. 1984, fl. 262).

Na sessão de 28 de novembro de 1984, o presidente Carlos 
Avallone comunicou que na visita que fizera ao Egrégio Tri-
bunal Federal de Recursos ouviu do Sr. ministro Cid Flaquel 
Escartogini elogios à atuação da Exma. Dra. Orlanda Luíza de 
Lima Ferreira nos procedimentos encaminhados àquele Con-
selho e, por esse motivo, a Justiça Federal de Mato Grosso está 
de parabéns. Externou também sua satisfação da Dra. Orlanda 

pertencer ao TRE-MT. (Livro de registro das atas das sessões 
do TRE-MT,  Livro 22, 28 nov. 1984, fl. 13v).

Maria Divina Vitória G juíza federal, tomou posse 
na sessão de 24 de setembro de 1992, assumindo efetivamente 
o cargo aos 17 de dezembro de 1992, pela transferência do ti-
tular. Deixou o TRE-MT por ter sido transferida para Brasília, 
em setembro de 1993.

Palavras de posse da juíza federal substituta 
Maria Divina Vitória

Na sessão de 24 de setembro de 1992, tomou posse, na ca-
tegoria de juíza federal suplente, a Dra. Maria Divina Vitória 
que, depois de saudada pelo presidente, assim se pronunciou:

Sinto-me honrada em compor esta Corte e confesso, não fa-
zia parte das minhas pretensões tão alta missão, mas em razão 
do cargo acabo de ser nomeada para compor este Colegiado. 
Espero e tenho certeza que encontrarei aqui, além, é claro, do 
alto conhecimento jurídico de V. Exas., manifestações de apre-
ço, como já pude notar e, enfim, uma boa acolhida para que eu 
possa neste início, e todo início, sabe-se, é muito duro, muito 
difícil, poder desempenhar com tranquilidade, serenidade as 
atribuições do cargo. Muito obrigado. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 28, 24 set. 1992, 
fls. 79-79v).

Saudação de despedida do TRE-MT 
à juíza federal Maria Divina Vitória, 
pelo Dr. Saladino Esgaib

Na sessão de 1º de setembro de 1993, foi anunciada a trans-
ferência da juíza federal do TRE-MT, Maria Divina Vitória, 
para Brasília. Nessa ocasião, o Dr. Saladino Esgaib foi designa-
do para, em nome do TRE-MT, oferecer as despedias:

Com muita honra recebi a delegação de S. Exa., o Presidente 
desta Corte, para dirigir à eminente Juíza, integrante deste ple-
nário, a Dra. Maria Divina Vitória, as saudações do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso, pelos colegas juízes elei-
torais e seus funcionários, em razão da sua última sessão em 
que S. Exa. participa, face à sua promoção para a Seção Judi-
ciária de Brasília-DF. Cumpre assinalar nesta oportunidade as 
qualidades da eminente Juíza Vitória, que correspondem aos 
atributos referidos por Elieser Rosa (em A voa da toga) como 
paradigma do Magistrado: Juiz culto, onde quer que vá buscar 
as excelências do seu saber; Juiz religioso, qualquer que seja o 
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seu credo; Juiz filósofo, qualquer que seja as suas correntes de 
opinião que adote; Juiz que se extasie diante de uma flor e se 
comova diante de uma criança; Juiz que se apiede vendo as lágri-
mas de um pai ou duma mãe desesperados; Juiz que traga em si 
a humildade diante das imposturas da vida, suas ironias e per-
versidades; Juiz que se sublime, se comova lendo um poema ou 
ouvindo a voz da natureza nos cantos dos pássaros e na ternura 
de um canto de ninar; Juiz que tenha na alma divina centelha 
da caridade, entendida como amor ao próximo; Juiz que reputa 
e acredite na promessa de Cristo: ‘Bem aventurados os que têm 
fome e sede de Justiça, porque eles serão fartos’; Juiz que acredite 
e colabore na realização de um novo pacto social neste País; Juiz 
que, como queria Huxley, busque ‘um admirável mundo novo’, 
com leis mais justas, mais humanas e que visem a proteção dos 
mais fracos, mais pobres e dos mais oprimidos. Eminente Ma-
gistrada Dra. Vitória, sem dúvida que para nós que até aqui 
convivemos com uma Juíza com tais atributos, é grande a tris-
teza por não mais contar com a sua presença neste Tribunal, 
mas grande também é, ao mesmo tempo, a nossa alegria por 
saber que V. Exa. galga mais um degrau em sua ascendente e 
brilhante carreira na Magistratura Federal. Com o nosso abra-
ço, transmitimos a V. Exa., em nome do Presidente, dos seus 
colegas Juízes Eleitorais e dos funcionários desta Corte a nossa 
admiração sincera e votos de felicidade e de crescente sucesso, 
certos de que chegará o dia em que haveremos de vê-la inte-
grando os Tribunais Superiores deste País. Obrigado. (Livro de 
registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 28, 
1 set. 1993, fls. 189v-191).

Agradecimento da juíza federal 
Maria Divina Vitória

Primeiramente, devo pedir escusas, pedir minhas desculpas 
por não ter feito essa comunicação anteriormente, de uma 
forma formal, mas isso se deu em razão de que eu esperava 
e já havia comentado com o Sr. Presidente que eu estaria me 
afastando daqui depois do dia 13. Mas, como já comuniquei, 
houve uma inversão dessas datas. Eu não sou muito boa em 
discurso, mas gostaria de agradecer as palavras de V. Exa., Sr. 
Presidente, do Dr. Saladino Esgaib, que falou em nome do 
Tribunal e dizer que eu fico até emocionada pelas palavras, 
mas, na verdade, eu estou no começo da minha carreira e, 
certamente, vou trabalhar e tentar ser esse Juiz a que V. Exa. 
se referiu no seu discurso. Ainda não sou. Provavelmente 
nunca serei, mas eu tentarei ser. Acho que é isso que importa. 
Eu quero agradecer também a manifestação de carinho dos 
servidores, enfim, de todos. Eu escrevi umas breves palavras 
porque, como já disse, tenho certa dificuldade, e vou ler: O 
pouco tempo de oito meses, porque antes eu substituía o Dr. 
Lindoval, que aqui convivi com os ilustres Juízes integrantes 
desta Corte foi de grandeza humana e aprendizagem na di-

fícil tarefa de distribuir Justiça e prestar com eficácia a tutela 
jurisdicional. Aprendiz é o que sempre seremos. A experiência 
ou o reconhecimento não é senão o somatório das aprendiza-
gens adquiridas e acumuladas ao longo da peregrinação que 
nos espera. Devemos estar sempre alerta aos novos aprendi-
zados e ideias, pois que renovam a vida e nos proporcionam 
as mudanças que a própria evolução requer. Passageiros, seres 
históricos e passíveis de transformações é o que somos, es-
pecialmente na vivência da infindável Ciência Jurídica, repre-
sentada pelo Direito. Agradeço imensamente por ter privado 
da edificante e amável convivência do ilustre Presidente, dos 
Juízes integrantes deste Tribunal, dos Juízes convocados, do 
Secretário das sessões e dos funcionários, pois com todos con-
vivia semanalmente nos julgados realizados. Esforcei-me para 
dar o melhor de mim. Se não pude fazer mais, e reconheço 
efetivamente que poderia ter feito, foi em razão do limite de 
minhas forças e também do acúmulo de trabalho a que fui 
cometida da Diretoria do Foro e das três Varas da Seção Judi-
ciária de Mato Grosso. Lembro-me no momento das constru-
tivas palavras do escritor francês Montaigne, em seus ensaios: 
Um traço de alguns embaixadores, quando observo em minhas 
viagens esta prática de aprender sempre algo pela comunicação 
de outrem (que é uma das mais belas escolas que possa haver), de 
levar sempre os com que me entretenho a conversar das coisas de 
que mais entendem. Isso foi o que ocorreu com os momentos 
vividos nesta Corte. Dessa forma, reconhecendo o real valor 
e a utilidade necessária da Justiça Eleitoral neste Estado, for-
mulo agradecimentos ao eminente Presidente e a este Egrégio 
Tribunal, na certeza de que a experiência e aprendizado aqui 
adquiridos, redundarão em maior qualificação de minhas 
atividades judicantes. Muito obrigado. (Livro de registro das 
atas das sessões plenárias do TRE-MT, Livro 28, 1 set. 1993, 
fls. 191-192).

Daisy Aparecida Tessaro G juíza substituta do TRE-
-MT, na categoria Jurista, tomou posse na sessão de 2 de de-
zembro de 1992, na vaga do Dr. Ludovico Antônio Merighi, 
encerrando seu primeiro biênio em 1 de dezembro de 1994. 
Retornou à Justiça Eleitoral para o segundo biênio compreen-
dido entre 5 de dezembro de 1994 a 4 de dezembro de 1996.

Saudação do Dr. Díocles Figueiredo 
aos Drs. Saladino Esgaib  
e Daisy Aparecida Tessaro

Na sessão de 2 de dezembro de 1992, tomaram posse, como 
juiz efetivo, Saladino Esgaib; e, como substituta, a Dra. Daisy 
Aparecida Tessaro, sendo saudada, em nome do TRE-MT, pelo 
Dr. Díocles Figueiredo:
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Honrado com a distinção que os ilustres colegas outorga-
ram à nossa pessoa para saudar tão eminentes persona-
lidades, vejo-me num momento de extrema emoção que 
reservo-me para, futuramente, declinar o por quê. Mas, é 
um momento de transição, Sr. Presidente, é um momen-
to em que, talvez, estejamos sempre vivendo o fenômeno 
da pororoca, no bom sentido daquilo que passa, daquilo 
que entra, daquilo que fica. É um mar revolto, mas revolto 
para trazer na sua represa lampejos de melhores luzes, me-
lhor cultura para elucidar ainda mais este sodalício. Dois 
expoentes da advocacia mato-grossense ascendem ao hon-
roso cargo de Juízes deste Sodalício superior da legislatura 
eleitoral. Um, na qualidade de titular, outro, na condição 
de substituto. Embora haja esta distinção, meramente ad-
ministrativa, de titular e substituto, permito-me dizer que 
ambos se equivalem por aquilo que eles fizeram jus, através 
do que pontificaram na banca advocatícia por sua cultura, 
grandeza de caráter e, com isso, conquistaram admiração, 
respeito e consideração, não só de membros do Ministério 
Público, colegas e magistrados, mas, sobretudo, da própria 
sociedade cuiabana e, quiçá, mato-grossense. A Dra. Daisy 
Aparecida Tessaro substitui o não menos douto Dr. Ludo-
vico Antonio Merighi; o Dr. Saladino Esgaib, nosso preza-
do Dr. Guiauro Araújo de Barros, a quem peço vênia para 
tributar-lhe homenagem como um dos mais profundos co-
nhecedores da legislação eleitoral. De sorte que V. Exas., ao 
serem guinados a este sodalício, assumem uma responsabi-
lidade que, estou certo e os meus pares também, que essa 
responsabilidade também perde-se no tempo, porque sei e 
afianço que são portadores do mais alto e elevado princí-
pio de responsabilidade e coerência no seu modo de agir. A 
emoção que reservei, permito-me fazer agora, pessoal é que 
a questão de algum tempo, alguma coisa para devolver ago-
ra a V. Exa., Saladino Esgaib, meu, por assim dizer, orienta-
dor ao longo do tempo na Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
onde estivemos e onde, ainda solteiro, ouvia muitos dos 
seus conselhos. Agora, por uma dessas felizes coincidências 
e mais pelo espírito fraterno e compreensivo do Sr. Presi-
dente, coube-me saudá-lo, ainda que transitoriamente no 
cargo de Juiz deste Sodalício, quando V. Exa. assume como 
titular. De sorte, Dr. Saladino, aquilo que V. Exa., no passa-
do, me ensinou, aqueles conselhos que eu ouvi, serviram 
para alguma coisa e a prova está que hoje estamos lado a 
lado, talvez nas mesmas condições, e eu me sinto bastante 
emocionado em poder recebê-lo, prazer não só da minha 
família, permita-me assim dizer, mas de todos aqui pre-
sentes, votos de boas-vindas que estendo também à Dra. 
Daisy Aparecida Tessaro. Finalizando, Fernando Pessoa dis-
sera: Tudo modifica, muda e precisa mudar, para que muitas 
ideias e pensamentos mudem, mas é preciso lembrar que das 
mudanças se guardem saudades e lembranças do que passa. 
Muito obrigado. (Livro de registro das atas das sessões ple-
nárias do TRE-MT, Livro 28, 2 dez. 1992, fls. 102-102v).

Rosângela Maria Pedroso G atuou no biênio 1997-
1999 como juíza substituta.

Maria Aparecida Ribeiro G foi empossada na sessão 
de 12 de abril de 2000, em substituição a Gerson Ferreira Paes, 
como juíza substituta, atuou nos biênios 2000-2002 e 2002-
2004.

Saudação à Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 
pelo Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha

Saudou a empossanda, na sessão de 12 de abril de 2000, em 
nome do TRE-MT, o juiz Carlos Alberto Alves da Rocha que 
assim se pronunciou:

Eu peço até licença para falar em nome do Tribunal, como é 
o dever da saudação, e em nome de todos os Membros. Se co-
meter algum deslize ao saudar a Dra. Maria Aparecida isso é 
porque iniciamos juntos a nossa carreira no Estado, em 1955, 
prestamos o concurso e tomamos posse no mês de dezembro, 
fizemos parte da mesma turma e já naquela oportunidade 
vários candidatos se entrelaçaram e ficaram tendo uma con-
vivência mais próxima e, felizmente, dentre esses candidatos, 
posteriormente Magistrados, eu tive o prazer de fazer parte 
dessa convivência com a Dra. Maria Aparecida e lá já se desta-
cavam alguns Magistrados, com o seu dinamismo, com a sua 
forma, com o seu comportamento, e a Dra. Maria Aparecida 
já, logo em primeira entrância, indo para a sua Comarca, já 
teve um trabalho primordial, desenvolvendo trabalhos sociais 
e impondo a autoridade da Justiça, sem precisar ser arrogante, 
nem ultrapassar dos limites normais de um Magistrado, sem-
pre foi firme, segura, enérgica e sempre se fez respeitar desde o 
início da Magistratura.
A ascensão a outras entrâncias não se deu por nenhum ato 
de vontade espontâneo, só do próprio Tribunal, como do seu 
merecimento e fazia jus a isso. Chegando em Rondonópolis, 
onde hoje está, possui a sua residência, possui a sua família 
lá radicada, permita lhe dizer que, por meio de um trabalho 
elaborado junto ao Juizado Especial Criminal, conseguiu fazer 
uma das obras mais belas de que se têm notícia, não só no Es-
tado, mas no Brasil, mas que, infelizmente, é pouco conhecido, 
nós tivemos oportunidade de distribuir uma espécie de livro 
onde consta a construção do Lar dos Idosos, o lar dos velhos 
e que ela conseguiu construir sem ajuda nenhuma do Poder 
Público, nenhuma, sem ser do próprio Juizado Especial.
É um trabalho maravilhoso que está lá em pleno funciona-
mento, são 90 idosos hoje. Então, a sua aproximação com as 
causas da população, causas do povo, realmente faz com que, 
vindo para este Tribunal onde irá lidar com os representantes 
do povo e com o próprio povo através do voto, tenho certeza 
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que desempenhará as funções assim que chamada, tendo em 
vista que está na condição de substituto, mas com as eleições 
que se avizinham fará necessário e muito a sua presença, e te-
nho certeza que o TRE só tem a ganhar. Então, em nome des-
te Tribunal, dessa Corte eu desejo as boas-vindas e que tenha 
todo o sucesso aqui, que já amealhou durante esse caminho, 
durante esses quase 15 anos de Magistratura e não posso afir-
mar, mas são pouquíssimos os meses em que não chegou a ser 
Juíza Eleitoral, comandou eleições de todo o porte e desde a 1ª 
Entrância até a 3ª, para Governador, Prefeito, então, tem uma 
bagagem muito grande. Em nome do Tribunal eu saúdo-a, 
desejando sucesso lá fora, na Justiça Comum, na Justiça Tra-
dicional, e que venha para cá também acompanhando nesse 
Tribunal, que só tem a ganhar. (Notas Taquigráficas da sessão 
plenária do TRE-MT, 11 abr. 2000).

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte G ingressou 
como juíza substituta, em 12 de abril de 2004 e deixou o TRE-
-MT no dia 15 de abril de 2006.

Clarice Claudino G foi nomeada juíza substituta, na 
sessão de 18 de janeiro de 2005, na vaga deixada pelo Dr. Rui 
Ramos Ribeiro. Deixou o TRE-MT em 5 de julho de 2006.

Adverci Rates Mendes de Abreu G tomou posse no 
TRE-MT na sessão de 23 de maio de 2006, atuando em dois 
biênios, como substituta no período de 23.5.2006 a 6.8.2007 e 
como titular no período de 7.8.2007 a 6.8.2009, na categoria de 
juíza federal, tendo sido saudada pelo Dr. José Pires da Cunha:

É com satisfação que faço uso da palavra, na qualidade de 
membro efetivo, agora mais antigo desse Egrégio Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso, para saudar a nova, honrada, 
ilustre e insigne Magistrada que toma posse nesse Egrégio Ple-
nário como membro substituto, na categoria Juiz Federal e, no 
futuro não muito distante, seguramente como Juíza Efetiva da 
referida categoria. 
Em minha fala quero destacar três pontos, que são a pessoa e 
a projeção profissional da Magistrada Dra. Adverci; o sistema 
eleitoral brasileiro e o momento vivenciado. A Juíza Federal 
Dra. Adverci Rates Mendes de Abreu é natural de Edéia-GO e 
exerce o cargo de Juíza Federal da Seção Judiciária do Estado 
de Mato Grosso, sendo Titular da 4ª Vara Federal, promovida 
que foi em 9 de janeiro de 2006. Ingressou na Magistratura Fe-
deral pelo VII Concurso do Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, tendo tomado posse e entrado em exercício no 
dia 7 de dezembro de 1999. É licenciada em História pela Uni-
versidade Católica de Goiás e em Direito pela Universidade de 
Brasília. É mestre em História pela Universidade de Brasília e 
Pós-graduada em Direito Processual Cível e em Direito Tri-
butário pela Universidade do Distrito Federal. Pós-graduada 

em Direito Privado – Civil e Comercial – pela Universidade 
Católica de Brasília. 
Como experiência profissional, menciono, sem prejuízo de 
outras, a da vasta atividade da ilustre Magistrada: Professora 
de História – 1º grau e ensino médio – em Goiânia e Brasília-
-DF. Servidora Pública Federal, inclusive como Diretora da Se-
cretaria da 13ª Vara Federal de Brasília. Juíza de Direito do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal, entre fevereiro de 1995 e 
dezembro de 1999. Juíza Federal Substituta da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, de dezembro de 1999 a fevereiro de 2006, 
onde atuou na 5ª Vara e no Juizado Especial Federal, tendo 
participado de sua instalação. Juíza Titular, como já mencio-
nado, da 4ª Vara Federal de Cuiabá, desde fevereiro de 2006. 
O currículo da Magistrada já é mais que suficiente para de-
monstrar as qualidades pessoais e profissionais da Dra. Ad-
verci Rates Mendes de Abreu. Mas, é de ser destacado o bom 
nome granjeado nestes anos, a ponto de pessoas que não a 
conhecem pessoalmente serem sabedores de suas qualidades 
pessoais e profissionais, que agora vem prestar seus serviços, 
que certo estou, relevantes a esta Casa. 
Na lição de Luís Virgílio Afonso da Silva é de ser identificado, 
no mínimo, três componentes dos sistemas eleitorais que são: 
a circunscrição, o voto e a fórmula eleitoral, isto é, a técnica de 
transformação de voto em mandatos. O sistema eleitoral exer-
ce papel fundamental como subsídio para o aprimoramento 
do regime democrático e para melhor compreensão do siste-
ma político, tendo por apanágio a universalidade do sufrágio e 
que seja garantida a sinceridade das eleições. 
Tenho, nessa breve fala, o cerne da questão, ou seja, de que ao 
nosso Poder Eleitoral compete fazer prevalecer a vontade de 
nossos nacionais. Tarefa que não se mostra fácil, mas que as 
dificuldades não podem esmorecer nossos ânimos. Ruy Bar-
bosa, de tantas qualidades cantadas e de outras que nem tanto 
merecem ser lembradas, em sua carta da Inglaterra, datada de 
20 de janeiro de 1896, assim se manifestou: Quisera eu, pois, 
que, em vez de se aterem assim à superfície, os homens de Estado, 
que o Império nos legou, descessem à raiz de nossos sofrimentos, 
reconhecendo que a enfermidade não está ligada ao acidente po-
lítico das formas de governo [...] e que o que o País pedia era 
uma união entre espíritos sólidos, cultos e moderados de todas as 
convicções no sentido de um movimento educador, pacificador, 
reconciliador, que restitua ao país a civilização, isto é, a segu-
rança, permitindo à nação orientar-se, retemperar-se em sangue 
novo e conquistar o governo de si mesma.
Mais de cem anos passados, muitas vezes querem nos parecer 
que o povo, para parte dos que detém o Poder, nas três esfe-
ras que o compõem, não é nada mais que um detalhe e que 
as palavras do Tribuno e Jurista estão sendo ditas hoje. Em 
face disso, chego ao terceiro ponto, ou seja, a transformação 
de votos em mandatos. Para tanto, me reportar à entrevista 
concedida pelo Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, Presi-
dente do Egrégio TSE, em entrevista ao jornal Estado de São 
Paulo, de domingo, 5 de fevereiro de 2006, ao falar das eleições 
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vindouras, enfoca, dentre outros, o problema do custeio da 
campanha e entende se tratar de questão seríssima, e observa 
que a imprensa está atuando, o Ministério Público também e 
que a Justiça Eleitoral será rigorosa. Arremata: O Juiz não deve 
ser algoz. Mas não deve passar a mão na cabeça de quem teve 
procedimento à margem do figurino legal. 
Para concluir, pois incabível alongar-me, é nesse momento 
crucial da democracia brasileira que a ilustre Magistrada apor-
ta a esta Casa de Justiça para contribuir para que façamos de 
nosso honroso e espinhoso cargo um instrumento de busca à 
celebração da democracia, tratando os iguais com igualdade e 
os desiguais com desigualdade, na lição de Rui, mas na leitura 
de outro notável brasileiro, Celso Antônio Bandeira de Mello. 
Apresento meus cumprimentos, com votos de um profícuo 
trabalho, à Juíza Dra. Adverci Rates Mendes de Abreu, de quem 
já tive o privilégio de ouvir que vem para somar, e certo estou 
que com os demais membros desta egrégia Corte haveremos 
de bem julgar as questões que serão trazidas a esta Corte, de 
modo especial às eleições deste ano, contribuindo, assim, para 
o reconhecimento do papel do Judiciário Eleitoral perante os 
cidadãos a quem se destina seus serviços, na incansável busca 
de realizar a justiça e não só preservar, como fazer prevalecer 
o interesse público. 
Quero, de público, agradecer ao Presidente desta Casa, a todos 
os ilustres, cultos e doutos Julgadores e Membro da Procura-
doria Regional Eleitoral, a honra em me permitirem falar, em 
nome do TRE-MT, nessa oportunidade ímpar para mim, que 
tive o privilégio de conhecer e judicar por um bom tempo com 
a Dra. Adverci, na cidade de Brasília, sede da Justiça Federal 
do Distrito Federal, que permitiu bem conhecê-la, admirá-la 
e devotar-lhe o mais profundo respeito. De parabéns estamos 
todos, judiciário e comunidade deste próspero Estado de Mato 
Grosso, com a posse desta digna Magistrada. (Notas Taquigrá-
ficas da sessão plenária do TRE-MT, 2006).

Marilsen Andrade Adário G juíza substituta, cate-
goria juíza de Direito. Atuou no TRE-MT de 17 de abril de 
2006 a 23 de março de 2008.

Maria Abadia Pereira de Souza Aguiar G tomou 
posse na sessão de 8 de agosto de 2007, na categoria jurista da 
juíza substituta, deixando o cargo em 7 de agosto de 2009.

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo G tomou 
posse, como juíza de Direito substituta, na sessão de 7 de mar-
ço de 2008, atuando até 6 de março de 2010.

Léa Batista de Oliveira G integrou o Pleno do TRE-
-MT na categoria de procuradora regional substituta no perí-
odo de 3 de outubro de 2006 a 4 de setembro de 2008, e como 
titular assumiu aos 22 de setembro de 2008 e permaneceu até 3 
de dezembro de 2008, deixando o cargo por motivo de remoção.

Homenagens da Justiça Eleitoral 
de Mato Grosso às mulheres

Posse do juiz João Celestino Corrêa da Costa Neto no TRE-MT

O Dr. João Celestino Corrêa da Costa Neto, na sessão ple-
nária de 18 de março de 2006, homenageou as mulheres pelo 
seu dia:

Sr. Presidente, gostaria de fazer essa homenagem a essas senho-
ras aqui presentes, ao sexo feminino, e dizer que é um momen-
to para todos, a sociedade em geral refletir sobre a condição da 
mulher na nossa sociedade, que vem conquistando muito es-
paço, é verdade, mas, hoje, lendo jornais, nós verificamos que 
no nosso Estado de Mato Grosso a participação da mulher na 
política é cada vez menor. 
Então, eu acho que tem que ser um dia de reflexão sobre o 
papel da mulher moderna no contexto desta nova sociedade.
É certo que a mulher, hoje, vive um dilema muito grande: fa-
mília e trabalho, e o homem ao longo dos séculos conseguiu 
conviver com isso, a mulher está aprendendo agora e não vejo 
nenhuma vantagem, acho que sempre se perde, mas a refle-
xão que faço, Sr. Presidente, é sobre a condição feminina de 
um modo geral no nosso planeta, quer dizer, imaginar que 
mulheres ainda morrem apedrejadas, que mulheres ainda 
morrem enforcadas, que mulheres têm que tampar o rosto e 
viver numa condição sub-humana, não é o nosso caso, graças 
a Deus, mas ainda temos aqui que fazer a defesa da mulher, 
porque muitos seres humanos do sexo masculino ainda não 
entenderam que, de fato, se trata do sexo frágil que está, no 
meu entender, com muita simplicidade, anos-luz à frente dos 
homens, mas esse dia tem que ser de reflexão para todos nós 
sobre a condição feminina.
Parabéns a todas as senhoras mulheres. (Notas Taquigráficas 
da sessão plenária do TRE-MT, 18 mar. 2006).
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Dia Internacional da Mulher, 
pelo presidente, desembargador 
Leônidas Duarte Monteiro

Desembargador Leônidas Duarte Monteiro 
Presidente do TRE-MT

As Dras. Adverci Rates Mendes de Abreu e Maria Abadia 
Pereira de Souza Aguiar foram saudadas pelo presidente de-
sembargador Leônidas Duarte Monteiro, pelo Dia Internacio-
nal da Mulher, na sessão de 5 de março de 2009:

Quero, enfim, lembrar que será comemorado no próximo 
domingo o Dia Internacional da Mulher, de modo que quero 
agora prestar a minha homenagem sincera, de coração, inicial-
mente às Dras. Adverci, à Dra. Maria Abadia, que com tanto 
brilho integram este colegiado, estendendo esses cumprimen-
tos a todas as servidoras da Justiça Eleitoral, às abnegadas es-
posas dos servidores e, também, às Juízas Eleitorais.
Desnecessário dizer o respeito, a admiração, a nossa reverên-
cia, enfim, a todas as mulheres.
Basta dizer que nascemos de mulheres e eu, particularmente, 
aproveito mesmo a oportunidade para dizer que sou devoto de 
Nossa Senhora, que sempre me socorre nos momentos mais 
difíceis e certamente, ainda que não solicitada, o mesmo acon-
tece com todos nós.
De modo que registrando, sim, os nossos cumprimentos a to-
das as mulheres, cumprimentos certamente do nosso Egrégio 
Plenário e, sem dúvida, também da Procuradoria. (Notas Ta-
quigráficas da sessão plenária do TRE-MT, 5 mar. 2009).
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Muitas ações foram implementadas ao longo dos últimos 
anos visando oferecer aos magistrados, servidores ativos, 

inativos e terceirizados do TRE-MT, aos estudantes de Direito 
e à população em geral a possibilidade de consulta ao acervo da 
Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral, composto por obras 
jurídicas em geral e especialmente eleitorais. 

A primeira ação efetiva de constituição de quadros para a 
Biblioteca do TRE-MT ocorreu na sessão plenária de 4 de ja-
neiro de 1961, quando foi proposto pela Presidência, e delibe-
rado positivamente pelo Pleno, a nomeação efetiva da servido-
ra Relinda da Costa e Silva, como responsável pela Biblioteca. 
(LIVRO de registro das atas das sessões plenárias do TRE-MT, 
Livro 14, 4 jan. 1961, fl. 37v).

A Biblioteca do TRE-MT 
na atualidade

A Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral funcionou, ini-
cialmente, no edifício da segunda sede do Tribunal Regional 
Eleitoral, sendo que no ano de 2009 foi transferida para a Casa 
da Democracia, em seu pavimento inferior. Com estrutura 
ampla e iluminada, esse espaço aprazível com vista para um 
jardim interno envidraçado, oferece aos consulentes dignas 
condições para desenvolver estudos e pesquisas.

Na avaliação das atuais bibliotecárias, Lener Aparecida Ga-
linari e Júlia Viñé,

A Biblioteca do TRE-MT
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Em 2005, a Biblioteca do TRE-MT aderiu à Rede de Bibliote-
cas da Justiça Eleitoral – REJE, cujo objetivo é a promoção e 
cooperação entre as Bibliotecas dos Tribunais Regionais Elei-
torais e do Tribunal Superior Eleitoral, contribuindo para o 
aprimoramento dos serviços de informação oferecidos à so-
ciedade brasileira. A REJE, através de seu trabalho coopera-
tivo, tem informatizado todo o acervo bibliográfico de suas 
bibliotecas (livros, folhetos, dissertações, teses, coleção de pe-
riódicos, DVDs, CD-ROMs, fitas de vídeo, clippings, coleção 
de fotografias, normas administrativas dos tribunais, entre 
outros tipos de fontes de informação). O acesso a esse acervo é 
possível através das páginas das bibliotecas na rede da Intranet 
da Justiça Eleitoral e da Internet. (Depoimento oferecido à au-
tora em setembro de 2010).

Em 2007, 

O sistema possibilitou a realização de pesquisas de fontes de 
informação em tempo ágil por uma única base de dados que 
tem a capacidade de gerenciar os serviços de empréstimo e 
reserva do acervo, controlar o serviço de aquisição de perió-
dicos e de chegada e atrasos de fascículos, e também oferece 
serviço de estatística e relatórios. (Relatório de Atividades, 
TRE-MT, 2007/2008, p. 31). 

Pessoal
A Biblioteca do TRE-MT conta atualmente com duas pro-

fissionais formadas em Biblioteconomia – Lener Aparecida 
Galinari (Chefe da Seção) e Júlia Viñé − que exercem as ati-
vidades de gerenciamento, organização técnica do acervo e 
realizam atividades de pesquisa e atendimento ao usuário. A 
biblioteca conta também com a participação de estagiários nas 
atividades técnicas e de atendimento aos usuários.

O acervo
O conjunto das obras hoje existentes na Biblioteca do TRE-

-MT foi composto ao longo dos anos, tendo sido adquirido 
por compra, permuta e/ou doações, sendo que o órgão possui 
uma política anual de aquisição de acervo bibliográfico, efe-
tuada por meio de sugestões de seus usuários e de pesquisa 
bibliográfica em editoras e bibliotecas através da rede Internet. 
A biblioteca tem adquirido anualmente muitos títulos (livros 
e periódicos) com o objetivo de atualizar seu acervo e oferecer 
informação especializada aos magistrados, servidores ativos e 
inativos do Tribunal, disponibilizado também seu acesso ao 
público externo, via Internet.

Biblioteca do TRE-MT

O acervo da Biblioteca do TRE-MT é especializado em Di-
reito Eleitoral e Constitucional, possuindo também obras em 
outras áreas, como Direito Civil, Processual Civil, Administra-
tivo, Penal e Processual Penal, bem como outras áreas afins às 
atividades do TRE-MT: Contabilidade, Ciência Política, Admi-
nistração e Informática. Atualmente, o acervo é constituído de 
2.600 exemplares de livros e 58 títulos de periódicos impressos 
e 11 títulos de periódicos eletrônicos. (Dados retirados do de-
poimento oferecido em setembro de 2010).

Usuários
São usuários da Biblioteca do TRE-MT magistrados, servi-

dores ativos e inativos, advogados, servidores requisitados de 
outros órgãos, servidores contratados e público externo. 

Consulta no local
Todo o acervo da biblioteca está disponível para consul-

ta, sendo também oferecido o acesso aos jornais diários de 
Cuiabá, do Estado de Mato Grosso e do Brasil, bem como aos 
periódicos de circulação semanal. 

Pesquisas bibliográficas 
e legislativas

As bibliotecárias realizam pesquisas bibliográficas e legisla-
tivas nas mais diversas bases de dados, com o objetivo de aten-
der às solicitações de pesquisas de seus múltiplos usuários. Mui-
tas vezes, as solicitações são efetuadas por telefone e por e-mail.
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Normalização de trabalhos 
técnico-científicos

A Biblioteca do TRE-MT oferece auxílio técnico na norma-
lização de trabalhos técnico-científicos aos servidores do TRE-
-MT no desenvolvimento de monografias e/ou publicações de 
artigos, tendo por base as normas técnicas fixadas pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Produtos
As bibliotecárias elaboram diversos produtos de natureza 

informacional, tais como sumários de periódicos e alimenta-
ção da base de dados de atos normativos − Normas Internas 
do TSE e dos TREs (NITSE), assim como implementam a dis-
seminação seletiva da informação.

Existe em andamento o projeto para a elaboração da pági-
na da Biblioteca do TRE-MT no site da Instituição, elemento 
facilitador de consultas digitais ao seu acervo, bem como ao 
acesso às diversas fontes de informações digitais das redes de 
Intranet/Internet, de grande interesse dos servidores do TRE-
-MT, dentre outros usuários.

Guarda de precioso 
acervo histórico

Devido à formação em biblioteconomia, a chefe da Biblio-
teca e Editoração do TRE-MT, Lener Aparecida Galinari, ao 
longo dos anos vem desempenhando relevante trabalho ins-
titucional voltado para a preservação e guarda condigna de 
um significativo acervo histórico. Assim, estão depositados em 
espaço reservado da Biblioteca importantes códices que con-
substanciam a trajetória histórica do Tribunal Regional Eleito-
ral desde sua instalação, no ano de 1932, até o ano de 2001. São 
livros de ata das sessões plenárias – ordinárias e extraordinárias 
−, livros de registro dos Relatórios das Comissões Apuradoras 
do TRE-MT das eleições, de vários anos, álbuns fotográficos, 
relatórios de gestão (datilografados e impressos), além de uma 
série expressiva de documentos avulsos. Tais fontes serão futu-
ramente elencadas e disponibilizadas através de seu registro na 
Base de Dados da REJE, possibilitando seu acesso às consultas 
internas e externas. 

Graças a esse acervo de documentos históricos foi possível 
efetivar intensa e minuciosa pesquisa sobre a trajetória histó-
rica da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, consubstanciada na 
presente obra.
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Pela Ordem de Serviço n. 15/2005, expedida pela Diretoria-
-Geral do TRE-MT, em 18 de abril de 2005, foi instituído 

o Grupo de Trabalho – Projeto Memória da Justiça Eleitoral 
Mato-Grossense, posteriormente transformado em Comissão 

Memória da Justiça Eleitoral Mato-Grossense, pela Resolução 
n. 619 de 18 de janeiro de 2010. 

Integram a Comissão Memória dez membros: 

Comissão Memória da Justiça 
Eleitoral Mato-Grossense

Nome Ingresso no TRE-MT Cargo

Lener Aparecida Galinari (presidente) 27/12/1989 Bibliotecária • Analista Judiciária • Apoio Especializado
Ana Lúcia de Fátima Tabosa 16/05/1991 Técnica Judiciária • Área Administrativa
Cristiane Manzano Manoel 13/02/1996 Analista Judiciária • Área Judiciária
Edivaldo Vieira de Araújo 27/12/1989 Analista Judiciário • Área Judiciária
Frank Cesar Busatto 25/08/2005 Técnico Judiciário • Área Administrativa
Gilvan Rodrigues de Oliveira 25/07/2006 Técnico Judiciário • Área Administrativa
Salomão de Souza Fortaleza 20/02/1998 Analista de Sistema • Analista Judiciário
Vanêssa Brito Rebello 27/12/1989 Analista Judiciária • Área Especializada Taquigrafia
Jocirlei Marisa de Souza 27/12/1989 Analista Judiciária • Área Judiciária
Jorge Yoshiro Kimura 05/01/1990 Técnico Judiciário • Área Administrativa

Membros da Comissão Memória
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Cabe à Comissão Memória:

 I – Propor diretrizes e ações destinadas à recuperação, or-
ganização, preservação e divulgação da memória da Jus-
tiça Eleitoral. 

 II – Providenciar, com as unidades competentes, os recursos 
necessários, de modo a tornar viável o resgate da me-
mória eleitoral. 

 III – Convocar colaboradores para auxiliarem no desenvol-
vimento e na execução dos trabalhos do grupo. 

 IV – Propor ações para a divulgação da história da Justiça 
Eleitoral, utilizando como fontes de informação: de-
poimentos, acervos documentais e bases de dados deste 
Tribunal. 

 V – Propor à Diretoria Geral, se necessário, a celebração de 
parcerias e convênios com outros órgãos da administra-
ção pública, fundacional e autárquica, direta ou indire-
ta, para o cumprimento de ações propostas pelo grupo. 

 VI – Avaliar o resultado das ações propostas. 
 VII – Manter a Diretoria Geral permanentemente informada 

quanto ao andamento das atividades do grupo. (Art. 2º 
da Ordem de Serviço nº 15/2005. Acervo TRE-MT).

A Comissão Memória implementou importantes frentes de 
trabalho em 2008: a constituição do Memorial da Justiça Elei-
toral Mato-Grossense, espaço já aberto à visitação pública e que 
oferece ao cidadão condições de conhecer a evolução histórica 
do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso; e deixar con-
signada, em livro, a memória da Justiça Eleitoral de Mato Gros-
so, desde os seus primórdios, em novembro de 1932, até 2010. 

Quando esses dois projetos já se encontravam em desen-
volvimento, a Comissão organizou e realizou o evento Chá 
de Memórias do TRE-MT, que contou com a presença dos 
membros do Pleno, dos ex-presidentes e servidores 
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, membros da 
Comissão Memória, do arquiteto e museólogo 
Júlio Abe Makahara e da historiadora Eliza-
beth Madureira Siqueira. Esses convidados 
foram conclamados a auxiliar no enrique-
cimento do acervo do Memorial, doando 
ou emprestando, para reprodução, ma-
terial documental de seu acervo pessoal. 
Na mesma solenidade, foram também 
expostos os álbuns fotográficos do TRE-
-MT e solicitado que os convidados auxi-
liassem na identificação das imagens.

Mesa de honra em ocasião da abertura do Chá de Memórias do TRE-MT

Convidados no Chá de Memórias do TRE-MT Álbuns do acervo da Biblioteca do TRE-MT expostos no Chá de Memórias objetivando a identificação 
de pessoas e autoridades nas fotos

Doação de documentos pelo Sr. Luiz Roberto da Fonseca ao acervo do TRE-MT
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O Planejamento Estratégico para o período 2010-2014 se re-
veste da maior importância para a Justiça Eleitoral e, em 

particular, para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 
enquanto instrumento efetivo de gestão, responsável pelo es-
tabelecimento de parâmetros que vão direcionar o futuro da 
instituição, a condução da liderança, assim como o monitora-
mento das atividades.

Planejamento Estratégico 
TRE-MT – 2010-2014

Missão

Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exer-
cício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a de-
mocracia.

Visão

Ser reconhecido pela sociedade como modelo de excelência 
na gestão do processo eleitoral e na promoção da cidadania e 
democracia.

Atributos de Valor para a Sociedade

 m Autenticidade: Alinhar o discurso com a prática.

 m Acessibilidade: Permitir que todas as pessoas, in-
cluindo as com deficiências e necessidades especiais, 
participem das atividades eleitorais e acessem serviços 
e informações da Justiça Eleitoral.

 m Comprometimento: Estar atento aos afazeres, na bus-
ca de soluções e excelência dos trabalhos. 

 m Ética: Agir de acordo com os princípios morais de le-
aldade, honestidade, integridade, dignidade, primando 
pela interação com a sociedade.

 m Imparcialidade: Atuar de forma neutra e sem assumir 
posições que atendam aos interesses de partes específi-
cas em uma determinada questão. 

 m Inovação: Buscar continuamente soluções diferencia-
das com a criação de novas ideias e métodos para agre-
gar valor às atividades do trabalho.

 m Flexibilidade: Adaptar-se à necessidade de mudança, 
adotando-se medidas para promovê-las. 

 m Integração: Trabalhar buscando o envolvimento de 
todas as partes e interessados, gerando soluções con-
sensuais.

 m Pró-atividade: Antecipar acontecimentos, projetar e 
implementar soluções.

 m Respeito: Compreender as diferenças e agir de forma 
adequada com colegas de trabalho, autoridades e a po-
pulação em geral.

 m Responsabilidade Socioambiental: Agir de forma 
a propiciar a sustentabilidade da sociedade e do meio 
ambiente, por intermédio de ações de responsabilidade 
social e de práticas ecoeficientes.

 m Transparência: Divulgar de forma clara as informa-
ções, ações e decisões institucionais, relativas à gestão 
do processo eleitoral.

Planejamento Estratégico
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