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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLUCAO N° 2196

Dispoe sobre os procedimentos administrativos
referentes ao controle da arrecadac;ao, da
aplicac;ao de recursos de campanha e da
prestac;ao de contas dos partidos politicos e
candidatos nos eleic;oes de 2018, no ambito do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuic;oes que lhe confere o artigo 18, IX, do seu Regimento lnterno,
CONSIDERANDO a importancia de fomentar o controle social
sobre o financiamento das campanhas eleitorais;
CONSIDERANDO a necessidade de detalhar os procedimentos
de combate

a utilizac;ao

de recursos financeiros nao contabilizados e de

controle concomitante dos gastos de campanha, da fiscalizac;ao de
eventos, das circularizac;oes e da entrega das prestac;oes de contas
eleitorais, parcial e final, previstos na Resoluc;ao TSE n° 23.553/201 7, alterada
pela Resoluc;ao TSE no 23.575/2018;
CONSIDERANDO o contido no Processo Judicial Eletr6nico no
0600991-82.2018.6.11.0000,

RESOLVE aprovar a seguinte Resoluc;ao:

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Fls. 2, Resoluc;ao TRE-MT

no 2196, de 06/09/2018.

Art. 1° A instru<;ao, exame e julgamento dos processes de
presta<;ao de cantos referentes as elei<;6es gerais de 2018 serao orientados
pelas disposi<;6es contidas nesta Resolu<;ao, sem prejufzo das demais normas
constantes do legisla<;ao eleitoral.

CAPiTULO II
DO CONTROLE CONCOMITANTE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DE
RECURSOS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL

2° As constata<;6es decorrentes do

Art.

fiscaliza<;ao

do

arrecada<;ao e dos gastos eleitorais deverao ser confrontadas com as
informa<;6es lan<;adas no presta<;ao de cantos.

3° A Justi<;a Eleitoral de Mato Grosso disponibilizara

Art.

ferramenta de tecnologia do informa<;ao de uso gratuito, para que sejam
noticiados gastos e outros dodos que auxiliem no exame das cantos
eleitorais, consoante o disposto no art. 92, caput, c/c art. 97 do Resolu<;ao
TSE n° 23.553/201 7.

§ 1o Somente serao registradas as informa<;6es cujos textos forem
acompanhados de imagens, documentos, audios e/ou vfdeos relacionados
a campanha eleitoral de 2018 (Eiei<;ao Geral).

§ 2° Compete a Coordenadoria de Controle Interne e Auditoria
(CCIA) a analise e reuniao das informa<;6es recebidas sabre gastos e outros
dodos de campanha, disponibilizando os dodos ao Ministerio Publico
Eleitoral para conhecimento e ado<;ao de medidas que julgar pertinente.

§

3°

As

informa<;6es

serao

recebidas,

analisadas

e

disponibilizadas ate o dia 06/11/2018.

§ 4° As informa<;6es poderao ser juntadas aos pro
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cantos, a criteria do Juiz Eleitoral ou do Relata ,

,,

de
de

subsidiar, se fdr, o coso, a analise das cantos dos candidates e d s partidos
oliticos,

mediant~edido expresso do Minist8rio PUblico Eleitora, nos termoq

do art. 94 do Resolu<;: o TSE n° 23.553/2017\

if\
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CAPfTU LO Ill
DA ENTREGA DAS INFORMACOES FINANCEIRAS E DAS CONTAS PARCIAS E FINAlS

Art. 4° As informac;6es financeiras e as prestac;6es de contas
parcial e final deverao ser encaminhadas

a Justic;a Eleitoral, via internet, por

meio do SPCE- Eleic;6es 2018.
§ 1o As prestac;6es de contas parciais encaminhadas pelos
candidates e Diret6rios Estaduais, por intermedio do SPCE (Sistema de
Prestac;ao

de

Contos

Eleitorais),

serao

autuadas,

individualmente

e

automaticamente, no Processo Judicial Eletr6nico (P Je).
§2° A entrega do extrato de prestac;ao de contas final,
devidamente assinado e digitalizado, e dos documentos a que se refere o
inciso II do art. 56, do Resoluc;ao TSE n° 23.553/2017, deve ser realizada
exclusivamente em midia eletronica, no forma do art. 103 do citada norma.
§3° A mfdia contendo os documentos do prestac;ao de contas
do candidate e/ou Diret6rio Estadual dever6 ser compatfvel com USB.
§4° Nao dever6 ser criado processo de prestac;ao de contas
diretamente no Processo Judicial Eletr6nico - PJe pelo advogado do
prestador de contas.
Art. 5° Os prazos a que se refere a Resoluc;ao TSE n° 23.553/2017
sao continuos, correndo em secretaria, e nco se suspendem aos sabados,
domingos e feriados ate 19 de dezembro de 2018 (Calend6rio Eleitoral 19/12/2018-item 5).
Art. 6° Os documentos do prestac;ao de contas entregues pelos
Diret6rios Mu~icipais devem possuir tamanho A4 ou s~r acondiciona~ ~~
to a do refendo tamanho, sob pena de serem devolv1dos para a ;tcessana
adequ;Oc;ao.- , ..

J

Par6grafo unico. Os documentos impresses em
ou outros cujos

caract~res

se apagam com o passar do te

\'<,

acompanhados de sua r~ pectiva c6pia legfvel.

\
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CAPITULO IV
DA ANALISE E JULGAMENTO

Art. 7° Em coso de diligencias, ap6s analise do prestac;ao de
cantos final pela unidade competente, o candidato e/ou Diret6rio Estadual
dever6 gerar e enviar a prestac;ao de cantos retificadora, se for o coso,
apresentado a mfdia eletr6nica com o numero do controle gerado para
recepc;ao no Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mota Grosso.
Art. 8° A decisao que julgar as cantos dos candidatos eleitos sera
publicada em sessao plen6ria ate 03 (tres) dias antes do diplomac;ao.

§ 1°. Ate o prazo estipulado acima, as decis6es que julgar as
cantos dos candidatos nao eleitos e dos Diret6rios Estaduais, par meio de
ac6rdao, bem como as decis6es monocr6ticas, serao publicadas no Diorio
Eletr6nico do Justic;a Eleitoral (DJE).

§ 2°. Ap6s o prazo estipulado no caput, todas as decis6es serao
publicadas no Diorio Eletr6nico do Justic;a Eleitoral (DJE).

CAPITULO V
DISPOSICOES GERAIS

Art. 9° A mfdia referente

a entrega do prestac;ao de cantos final

sera mantida sob a guarda do Coordenadoria de Controle lnterno e
Auditoria pelo prazo de OS (cinco) dias para verificac;ao do correta inclusao
dos dodos no PJE.

§ 1° Ap6s o prazo informado no caput o prestador dever6 retirar
sua mfdia no Coordenadoria de Controle Intern a e Auditoria ate 19/12/2018.
§2° Decorrido o prazo estipulado no caput, nao hav/ndo a
retirada do mfdia pelo prestador, a mesma sera descartada pela/uni8ad
respons6ve{p;la sua guarda.
'
'
Art. 10 A\prestac;ao de cantos dever6 ser obrigat iament
apresentada par meio

de advogado legalmente habilitado, r
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no hip6tese de candidatos

a

elei<;ao majorit6ria, o titular e o vice ou

suplente serao representados no pessoa de seus advogados constitufdos.

§ 1°.

No hip6tese de nao haver advogado regularmente

constitufdo quando do entrega do presta<;ao de cantos final, o candidato
ou partido politico sera notificado, para que no prazo de 3 (tres) dias,
constitua defensor, sob pena de serem as cantos julgadas nao prestadas.

§ 2°. Os advogados devem ser registrados e/ou atualizados no
Processo Judicial Eletr6nico- PJE pel a Secreta ria Judici6ria do Tribunal.
Art. 11

Esta resolu<;ao entrar6 em vigor no data de sua

publica<;ao.
Sola das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em
Cuiab6, aos seis dias domes de

setdm~;o de dais mile dezoito.
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Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regiona?Eieitoral
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Doutora VANESSA

Doutor ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Juiz-Membro

