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Relatório

O Senhor Juiz Marco Antonio Pinto da Costa (relator): Trata-se de

proposta oriunda da Presidência deste Tribunal de alteração da Resolução TREAM n. 07/2011, que estabelece normas relativas ao exercício da jurisdição
eleitoral em primeiro grau.
Aduz a Presidência que:

Atualmente. há comarcas que não são sede de Zonas Eleitorais; apesar
de comarcas, são termos para a Justiça Eleitoral. Assim. em que pese
existam dois magistrados nessa mesma Zona Eleitoral, pela redação
vigente da Resolução TREPAM n° 007/2011. apenas um deles poderá
exercer a função de Juiz Eleitoral. não sendo possível o rodízio.

Observa que no Ministério Público os promotores de justiça que atuam

nas comarcas consideradas termos eleitorais participam do rodízio na
designação dos promotores eleitorais.
Há parecer do Ministério Público Eleitoral favoravelmente à alteração
proposta (fl. 29).
É o relatório.

Voto

O Senhor Juiz Marco Antonio Pinto da Costa (relator): A presente

proposta visa permitir que o juiz de termo eleitoral — que para a Justiça comum já
é comarca — possa participar do rodízio no exercício da jurisdição eleitoral da
Zona Eleitoral a que está vinculada o termo eleitoral.
Entretanto, com a devida vênia. pelas alterações propostas não fica clara
essa finalidade, razão pela qual proponho que seja apenas acrescentado
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parágrafo 6° ao art. 2° e parágrafo único ao art. 5° ambos da Resolução TRE-AM
n. 07/2011. o que entendo suficiente e mais objetiva para amparar a justa
pretensão defendida pela Presidência, com a seguinte redação:

Art 2° [.
§ 6° Nas Zonas eleitorais em que houver termo eleitoral já elevado á
categoria de comarca na justiça comum, o juiz do termo eleitoral poderá
participar do rodízio no exercício da jurisdição eleitoral da zona eleitoral a
que estiver vinculado o termo eleitoral

Art 5° .]
Parágrafo único. O mesmo procedimento será observado nas zonas
eleitorais com circunscrição que alcance comarca e termo eleitoral o qual
já tenha sido elevado à categoria de comarca na Justiça comum.
designando-se juiz eleitoral. alternadamente, a cada biênio, o juiz de
direito da comarca-sede da zona eleitoral e o do termo eleitoral.

Pelo exposto, voto. em harmonia com o parecer ministerial, pelo
acolhimento da proposta com as alterações da resolução em questão nos termos
acima.
É como voto. Transitado em julgado, arquive-se.
Manaus. 20 de março de 2014.

Juiz Marc
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RESOLUÇÃO N. ai- /2014

Altera a Resolução TRE-AM n. 07/2011.
que estabelece normas relativas ao
exercicio da jurisdição eleitoral de
primeiro grau.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1° Acrescentar parágrafo 6° ao artigo 2° da Resolução TRE-AM n.
0712011 com a seguinte redação:
Art. 2° (...j
§ 6° Nas Zonas eleitorais em que houver termo eleitoral já elevado á
categoria de comarca na justiça comum. o juiz do termo eleitoral poderá
participar do rodízio no exercício da jurisdição eleitoral da zona eleitoral a
que estiver vinculado o termo eleitoral.

Art. 2° Acrescentar parágrafo único ao art. 5° da mesma resolução com a
seguinte redação:
Art. 5° (...)

Parágrafo único. O mesmo procedimento será observado nas zonas
eleitorais com circunscrição que alcance comarca e termo eleitoral o qual
já tenha sido elevado á categoria de comarca na Justiça comum,
designando-se juiz eleitoral. alternadamente. a cada biénio, o juiz de
direito da comarca-sede da zona eleitoral e o do termo eleitoral.
Art. 3° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

