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EDITAL Nº 02, DE 6 FEVEREIRO DE 2019. 

 

ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE 05 (CINCO) VAGAS DO ÓRGÃO ESPECIAL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

BIÊNIO 2019-2020 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em atividade, e torna 

público, o edital de abertura para o registro da candidatura para o preenchimento de 05 

(cinco) vagas, por eleição, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, biênio 2019-2020, e CONVOCA para sessão administrativa do Tribunal Pleno para 

o dia 14 de fevereiro de 2019, às 8h30, para tal finalidade. 

 

1 - DAS INSCRIÇÕES 

1.1 - Para o provimento das vagas, por eleição, da metade dos membros do Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, poderão candidatar-se todos os 

Desembargadores em atividade, observadas as classes do Quinto Constitucional; 

1.2 - Os Desembargadores que desejarem concorrer ao provimento das vagas, por eleição, 

do Órgão Especial, deverão realizar o registro da candidatura no portal mcm.tjmt.jus.br, 

entre os dias 7 e 8 de fevereiro de 2019, sendo vedado o requerimento via e-mail ou ofício. 

 

2 - DA ELEGIBILIDADE 

2.1 - A Eleição para preenchimento da metade do Órgão Especial será realizada, por 

votação secreta, entre os membros do Tribunal Pleno, sendo inadmitida a recusa do encargo, 

salvo manifestação expressa antes da eleição. 

2.2 - Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos dos 

membros integrantes do Tribunal Pleno; 

2.3 - No caso de empate na votação, prevalecerá o candidato mais antigo no Tribunal; 

2.4 - Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não 

eleitos. 

http://www.mcm.tjmt.jus.br/
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2.5 – Não havendo número de candidatos inscritos para as vagas, compete ao Tribunal 

Pleno eleger os membros. 

 

3 - DA DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO 

3.1 - Os escrutínios serão realizados na sessão administrativa do Tribunal Pleno, a realizar-

se no dia 14 de fevereiro de 2019, às 8h30, na sede do Palácio da Justiça. 

3.2 - O Presidente dará início ao processo de votação no horário previsto na convocação. 

 

(Documento original assinado) 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça. 


