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ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 017/2017
PUBLICA BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
O Excelentíssimo Senhor Dr.ª Francisco Rogério Barros, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, que os diretórios municipais
dos partidos abaixo relacionados apresentaram prestação de contas anual referente ao
exercício de 2016, cujos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado tornam-se
públicos através do presente pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais, qualquer
interessado poderá examinar os autos dos processos e obter cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo,
poderão impugná-los em 05 (cinco) dias (art. 35, parágrafo único da Lei n.º 9.096/95).
Processo
Partido/Município/Advogado Balanço e Demonstrativo
Partido
da
Social
Democracia Brasileira
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio23Presidente: Walter Alcalá arquivos/downloads/conta_partidaria-psdb32.2017.6.11.0002 Garcia
guiratinga-2016-20171207095046453Município: Guiratinga/MT
5ce950e527a60dfddcfc03d23e583ecf.pdf
Advogado:
Fernando
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2561

Cuiabá, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2

Ferreira da Silva – OAB/MT
nº OAB 14924
Partido
Republicano
da
Ordem Social
Presidente: Maria Conceição http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio22de Almeida
arquivos/downloads/conta_partidaria-pros47.2017.6.11.0002 Município: Guiratinga/MT
guiratinga-2016-20171207095305695Advogado:
Fernando 7889116dd23175bb809ad9402b018f32.pdf
Ferreira da Silva – OAB/MT
nº OAB 14924
Partido
do
Movimento
Democrático Brasileiro
Presidente:
Fernando http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio24Ferreira da Silva
arquivos/downloads/conta_partidaria-pmdb17.2017.6.11.0002 Município: Guiratinga/MT
guiratinga-2016-20171207095429386Advogado:
Fernando 12f6a1ea52e08f3439fb0dcac4406673.pdf
Ferreira da Silva – OAB/MT
nº OAB 14924
Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis/MT, aos sete dias do mês de dezembro de dois
mil e dezessete (07.12.2017). Eu, Adriano Martins de Andrade, Chefe de Cartório, subscrevo
nos termos da Portaria 001/2012/2ªZE/MT.
Assinado por: Adriano Martins de Andrade - Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 1/2018/ZE08 - ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente
aos partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis
para consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições canceladas em virtude do
lançamento do ASE 019 (falecimento) de eleitores dos Municípios de Alto Taquari, Alto
Araguaia, Ponte Branca e Araguainha, circunscrição desta 8ª Zona Eleitoral, relativas ao
período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 77, inciso II do
Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar
desconhecimento, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 10 de
janeiro de 2018. Eu, Everton Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a
presente, subscrevendo-a com base na Portaria n.º 1/2013/ZE08.
Assinado por: EVERTON ASSUMPÇÃO SIQUEIRA - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 2/2018/ZE08
O Excelentíssimo Senhor Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente
aos partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis
para consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições, alistamentos,
transferências, revisões e segundas vias – deferidas de eleitores dos Municípios de Alto
Taquari/MT, Alto Araguaia/MT, Araguainha/MT e Ponte Branca/MT, circunscrição desta 8ª
Zona Eleitoral, relativas ao período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2017, nos termos
do artigo 7º da Lei n.º 6.996/97 e artigo 17 § 1° da Resolução TSE n° 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar
desconhecimento, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 10 de
janeiro de 2018. Eu, Everton Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a
presente, subscrevendo-a com base na Portaria n.º 1/2013/ZE08.
Assinado por: EVERTON ASSUMPÇÃO SIQUEIRA - Chefe de Cartório

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 01/2018 - DIPLOMAÇÃO DE CANDIDATO ELEITO
EDITAL n° 01/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais,FAZ SABER a quantos o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento que, considerando o disposto nos artigos 167 a 173 da
Resolução TSE nº 23456/15 e o Provimento nº 05/2016 da Corregedoria Regional Eleitoral de
Mato Grosso, será realizada a CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO do candidato eleito Sebastião de
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Oliveira Lima, vereador eleito como 3° suplente da chapa Unidos Por Alto Boa Vista, aos
15/01/2018, a partir das 10:00 (horário oficial do Estado), no cartório da 15ª Zona Eleitoral.
A cerimônia consistirá unicamente na disponibilização do diploma ao candidato ou procurador
habilitado, sem caráter ritualístico ou festivo, através do sistema supramencionado ou,
presencialmente, no ambiente de atendimento ao público do Cartório da 15ª Zona Eleitoral. A
data e hora aqui indicadas referem-se ao marco inicial de disponibilização do diploma ao
candidato, que poderá retirá-lo a qualquer data e hora subsequente.
Por fim, destacamos que, nos termos do art. 170 da Resolução 23456/2015/TSE, a expedição
de qualquer diploma pela Justiça Eleitoral aos eleitos e suplentes do sexo masculino
dependerá de prova de que estejam quites com o serviço militar, mediante apresentação até
o momento da cerimônia, no Cartório da 15ª Zona Eleitoral, de documento expedido por
aquela justiça, em via original ou cópia autenticada, sob pena de o suplente não ser
diplomado.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, foi expedido o presente edital, que será
afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de São Félix do Araguaia, na data de 9 de janeiro de 2017. Eu,_____ Tiago Lima
Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com fundamento na Portaria
n.01/2017.
Assinado por: TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA - CHEFE DE CARTÓRIO
EDITAL Nº 02/2018 - APOIAMENTO À CRIAÇÃO DO PARTIDO DA IGUALDADE - IDE
O Chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral, TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA, no uso de
suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE nº 23.465, de
17 de dezembro de 2015,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o
PARTIDO DA IGUALDADE – IDE, ainda em formação, apresentou, na data de 08/01/2018,
listas/formulários de assinaturas de apoiamento à sua formação perante o Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096/1995, as quais se encontram disponíveis para
consulta na sede deste Cartório Eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição
fundamentada, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação do presente
Edital. Dado e passado no município de São Félix do Araguaia/MT, aos dez dias do mês de
janeiro de dois mil de dezoito. Eu ________, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de
Cartório, digitei, conferi e assinei o presente Edital.
São Félix do Araguaia, 10 de janeiro de 2018.
Assinado por: TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA - CHEFE DE CARTÓRIO
EDITAL Nº 03/2018
O chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA, com fulcro na
Portaria 01/2017/15ZE, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n. 6.996/82,
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez)
dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via – deferidas, de eleitores dos
Municípios de São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Luciara e Novo Santo Antônio, relativa ao
período de 16 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, nos termos art. 17, § 1º e
art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo
45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por
parte dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia, aos dez dias do mês de janeiro de dois
mil e dezoito. Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital por mim assinado, conforme autorizado pela Portaria 01/2017/15ZE.
Assinado por: Tiago Lima Magalhães da Cunha

DESPACHOS
PROCESSO Nº 1-95.2018.6.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento firmado por Sebastião de Oliveira Lima, 3° suplente de vereador,
solicitando sua diplomação, para que assuma as funções de vereador no município de Alto Boa
Vista/MT.
Em despacho proferido aos 18 de dezembro de 2017, o então Juiz Eleitoral da 15ª Zona
Eleitoral deferiu o pedido, salientando que a data da diplomação deveria ser definida pela sua
sucessora, ante sua designação para outra comarca.
Dito isso, ausentes quaisquer óbices, DETERMINO que a realização da referida cerimônia
ocorra aos 12 de janeiro de 2018, devendo, para tanto, ser publicado edital no átrio do
Cartório Eleitoral e no DJe.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Ciência ao MPE.
São Félix do Araguaia/MT, 09 de janeiro de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
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ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AP - 3148-41.2009
Ação Penal: 3148-41.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.075/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Edmilson Silva Damascena
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Edmilson silva
damscena como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 22, no dia 18 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 10-v) mencionar
que havia se mudado para Cuiabá, ou seja, muito provavelmente residia no local que
declarou.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado Edmilson silva
damscena pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 1433-37.2004
Ação Penal: 1433-37.2004.6.11.0017
Protocolo: 17.100.147/2004
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Osvaldo Moreira dos Santos
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra OSVALDO MOREIRA
DOS SANTOS como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 100, no dia 22 de dezembro de 2004 e houve a citação por edital
do denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Não houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
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O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do agente policial (fl. 22) mencionar que
havia se mudado, ou seja, muito provavelmente residia no local que declarou.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado OSVALDO MOREIRA
DOS SANTOS pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 1434-22.2004
Ação Penal: 1434-22.2004.6.11.0017
Protocolo: 17.100.148/2004
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Eurípedes da Silva Costa
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Eurípedes da silva costa
como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 89, no dia 30 de dezembro de 2004 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Não houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do agente policial (fl. 26) mencionar que
havia se mudado para Várzea Grande, ou seja, muito provavelmente residia no local que
declarou.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado Eurípedes da silva
costa pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
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AP 2634-88.2009
Ação Penal: 2634-88.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.023/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Antônio Ferreira do Nascimento
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Antônio ferreira do
nascimento como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 23, no dia 18 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Não houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 10-v) mencionar
que não havia numeração da casa na rua mencionada, mas existe uma fatura de energia
elétrica emitida pela CEMAT, fl. 08, coma referida numeração.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado Antônio ferreira do
nascimento pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 2682-47.2009
Ação Penal: 2682-47.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.037/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Devarci Rodrigues Simplício
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra DEVARCI RODRIGUES
SIMPLÍCIO como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 24, no dia 18 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Não houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 11-v) mencionar,
segundo informação do primo do denunciado, que ele trabalha na Fazenda Agromon e
aparece na cidade a passeio.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2561

Cuiabá, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

7

Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado DEVARCI
RODRIGUES SIMPLÍCIO pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 2698-98.2009
Ação Penal: 2698-98.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.041/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Ivanilson Carlos do Nascimento
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra IVANILSON CARLOS DO
NASCIMENTO como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 20, no dia 17 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Não houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 10-v) mencionar
que havia se mudado para Arenápolis, ou seja, muito provavelmente residia no local que
declarou.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado IVANILSON CARLOS
DO NASCIMENTO pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 3147-56.2009
Ação Penal: 3147-56.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.074/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Denunciado: Valmir Abadio de Jesus
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Valmir Abadio de Jesus
como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 23, no dia 18 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 11-v) mencionar
que não existe a casa contendo o nº 175 e existir nos autos fatura de água com essa
numeração.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:
Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado valmir abadio de
jesus pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França
AP 3149-26.2009
Ação Penal: 3149-26.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.076/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Romilson Pereira da Silva
SENTENÇA
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Romilson Pereira da
silva como incurso no crime do artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida, fl. 22, no dia 18 de fevereiro de 2009 e houve a citação por edital do
denunciado.
A audiência designada restou prejudicada pela ausência de comparecimento do denunciado,
sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal.
Houve a produção antecipada de provas.
Os autos foram desarquivados para correição realizada pela Corregedoria Regional Eleitoral de
2017, vindo o douto representante do Ministério Público Eleitoral requerer a absolvição
sumária do denunciado, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Verifica-se que o réu foi denunciado pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral – Inscrever-se
fraudulentamente eleitor.
O Ministério Público Eleitoral pede a absolvição sumária do denunciado, nos termos art. 397,
III do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de justa causa para a ação penal.
O parquet fundamenta o pedido no fato da certidão do Oficial de Justiça (fl. 10-v) mencionar
que havia se mudado para Itanhangá-MT, ou seja, muito provavelmente residia no local que
declarou.
Deste modo, a não localização do denunciado no endereço informado, por si só, não é
suficiente para caracterizar o crime de inscrição fraudulenta, pois o conceito de domicílio
eleitoral é mais amplo que no direito civil, nesse sentido:

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000,
no ARESP nº 18124: conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos
políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.
Ainda, o indeferimento do título eleitoral, restou suficiente para que não houvesse, caso fosse
fraudulenta a inscrição, atentado a algum bem jurídico protegido.
Por fim, não há que se falar em condenação quando o Ministério Público Eleitoral pedir a
absolvição, tendo em vista que a faculdade de o juiz proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, deve ocorrer apenas excepcionalmente
por equívoco na análise das provas, o que não se verifica no presente caso, ficando o poder
punitivo estatal condicionado à acusação.
Diante todo exposto, em consonância com entendimento ministerial, nos termos do art. 397,
III do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o denunciado Romilson Pereira da
silva pelo crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Determino que os presentes autos sejam arquivados, depois de cumpridas as devidas
anotações.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Assinado por: Dra. Marina Carlos França

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 2/2018-25ª ZE/MT_LISTA DE APOIAMENTO _IDE_PROC. 165.2018.6.11.025
Publica apresentação de Lista de Apoiamento – Partido da IGUALDADE - IDE - Processo 165.2018.6.11.0025
O SENHOR ANTONIO BATISTA DE LUNA, CHEFE DE CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL NO
ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO QUE
DISPÕE O ARTIGO 15 DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.465, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o
PARTIDO DA IGUALDADE - IDE, ainda em formação, apresentou, na data de 9 de janeiro de
2018, 2 (dois) formulários de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o Tribunal
Superior Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096/1995, os quais se encontram
disponíveis para consulta na sede deste Cartório Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed.
Anthonny, Bairro Chácara 2-B – Pontes e Lacerda/MT), a fim de que qualquer interessado
possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do presente Edital. E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT), bem como, afixado no lugar de costume. Dado e
passado, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, aos 10 (dez) dias do mês 1 (janeiro) do ano
de 2018 (dois mil e dezoito).
Assinado por: Antonio Batista de Luna - Chefe de Cartório - 25ªZE

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 41/2017
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Parte Intimada: JANE LÚCIA JABRA ANFFE
A Senhora HELMA MARTINS DA CUNHA, Chefe de Cartório da 34ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, em substituição legal, devidamente autorizada pela Portaria 5/2012,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que fica
intimada a Sra. JANE LÚCIA JABRA ANFFE, brasileira, psicóloga, atualmente com endereço em
local incerto e não sabido, para ciência do r. Despacho proferido nos autos de nº 27303.2016.611.0034, Protocolo nº 78.372/2016, cujo teor segue transcrito: “Vistos etc.
Redesigno a referida audiência para o dia 24 de janeiro de 2017, às 14h. Notifique-se o(s)
requerente(s) e o(s) requerido(s). Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpra-se”.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado
no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, por dez
vezes. Dado e passado nesta cidade de Chapada dos Guimarães-MT, aos dezoito dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, ___________ [Helma Martins da Cunha –
Chefe de Cartório em Substituição, devidamente autorizada pela Portaria 5/2012] que digitei
e assino.
Assinado por: HELMA MARTINS DA CUNHA - CHEFE DE CARTÓRIO DA 34ª ZE EM
SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 02-2018( RELAÇÃO DE ÓBITOS -DEZEMBRO/2017- 36ªZE)
A Drª. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, MMª. Juíza da 36ª Zona Eleitoral, município de
Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
relação contendo o nome e o número da inscrição de eleitor (es) cancelada (s) por óbito,
registrados no ELO no mês DEZEMBRO de 2017, que ficará disponível em Cartório, para
conhecimento dos interessados, conforme o art. 77º, II, do Código Eleitoral.
ELEITOR
INSCRIÇÃO ELEITORAL
Gilberto Oliveira Sandes
023671791830
Otilia Alves de Oliveira
037434681333
Olavio Diomar Hibner
012968641813
José Luiz Lopes de Morais
012469871848
Romildo José de Aguiar
030623911805
Orides Batista Eliziario
003386511813
Elci Terezinha Haubert
020904001821
Ray Sousa Santos
033994541848
Maria Clenir Ferreira Ribas
031563050981
Arlinda Maria do Nascimento 004727712313
Raimunda Sales
019758191872
Vera Lúcia Braz da Conceição 178450091104
Maria Vilani Macedo Conceição 002731812690
José Ribeiro
016481461813
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei
e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Sorriso/MT, aos 10 (dez) dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da
Silva - Analista Judiciário – Chefe de Cartório da 36 Zona Eleitoral que preparei, digitei,
conferi, e assinei o presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.
Assinado por: Luiz Antônio R. da Silva Jr.- Chefe de Cartório da 36ªZE

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N° 220-10.2016.6.11.0038
Prestação de Contas – Eleições 2016
Requerente: Marcelo Robson Queiroz Moura, candidato a prefeito
Advogado: Paulosalem Pereira Gonçalves, OAB/MT 18220
Advogado: Plinio Pellenz Junior, OAB/MT 18240
Requerente: João Benedito da Silva Neto, candidato a vice-prefeito
Advogado: Não há
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de Marcelo Robson Queiroz Moura, candidato ao
cargo de prefeito nas Eleições 2016 no município de Santo Antônio do Leverger, que abrange
as contas de seu vice, João Benedito da Silva Neto, nos termos do disposto no art. 70 da
Resolução TSE nº 23463/2015.
As contas foram apresentadas no prazo fixado no caput do art. 45, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo, fls. 112/121, apontando irregularidades e
opinando pela desaprovação das contas, nos termos do no art. 68, inciso III, da Resolução nº
23.463/2015 do TSE.
Intimado por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o prestador da conta não se
manifestou (fl. 130).
O Ministério Público Eleitoral, ao concordar com as falhas apontadas pela unidade técnica,
manifestou-se pela desaprovação da prestação de contas (fl. 132/133).
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Observa-se que os candidatos apresentaram tempestivamente suas contas, para as quais foi
adotado o sistema simplificado de análise, conforme disposto no art. 28, §9º da Lei nº
9.504/1997 e art. 57 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Entretanto, o exame técnico concluiu pela desaprovação das contas, em razão da omissão de
gastos eleitorais, tal como a transferência direta de recursos a outros prestadores de contas,
mas não registrados pelos beneficiários em suas prestações de contas.
Mais, foi identificado o recebimento direto de recursos de origem não identificada no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), ressalvando-se que tal recurso deve ser devolvido ao doador ou
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recolhido ao Tesouro Nacional, em até 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas.
Mais, após intimado a prestar esclarecimentos sobre doação registrada nesta prestação de
contas, o ora tido como doador, o Sr. Adão da Silva Araújo compareceu em cartório e firmou
declaração (fl. 92) de próprio punho na qual afirma que não fez qualquer doação a candidato
ou a partido político.
Isto posto, as impropriedades demonstram a ausência de consistência e confiabilidade nas
contas prestadas, uma vez que as informações constantes das contas implicam em vícios na
sua elaboração e apresentação e ferem o disposto no art. 60, IV, da Resolução TSE
23463/2015.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CONJUNTO DAS
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM, SUBSTANCIALMENTE, AS CONTAS. DILIGÊNCIA.
ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. - É de se desaprovar as contas de
campanha do candidato quando elas apresentam irregularidades que comprometem
substancialmente as informações contábeis apresentadas, infringindo as resoluções TSE nº
23.376/2011 e 23.382/2011. Desprovimento do Recurso.
(TRE-PB - RE: 57721 PB, Relator: EDUARDO JOSÉ DE CARVALHO SOARES, Data de
Julgamento: 02/05/2013, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
22/05/2013)
Ademais, conforme parecer técnico, restaram caracterizadas dívidas de declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no
montante de R$ 4.326,67 (quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete
centavos), não tendo sido possível aferir a existência da autorização do órgão nacional para
assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição, acordo expressamente
formalizado, no qual conste a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência
do credor, de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido, conforme dispõe o art. 27,
§§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Tais irregularidades ensejam a rejeição das contas, em consonância com o disposto no art.
27, da Resolução 23.463/2015 do TSE, in verbis:
‘Art. 28. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 2º do art. 27, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.’
Neste sentido:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2014.
DEPUTADO
FEDERAL.IRREGULARIDADES: DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA ATÉ
A
DATA
DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A QUAL NÃO FOI ASSUMIDA PELO PARTIDO
POLÍTICO. REALIZAÇÃO DE DESPESA NÃO DECLARADA, QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEMNÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO.(TRE-SP - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 792275 SP - Data de publicação:
02/12/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CONJUNTO DAS
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM, SUBSTANCIALMENTE, AS CONTAS. DILIGÊNCIA.
ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. - É de se desaprovar as contas de
campanha do candidato quando elas apresentam irregularidades que comprometem
substancialmente as informações contábeis apresentadas, infringindo as resoluções TSE nº
23.376/2011 e 23.382/2011. Desprovimento do Recurso.(TRE-PB - RE: 57721 PB, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 22/05/2013)
Por fim, verifica-se que foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros
prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando
indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, I, c, da Resolução TSE n.
23.463/2015.
VALOR
BENEFICIÁRIO
Nº RECIBO
DATA
FONTE ESPÉCIE
%²
(R$)¹
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000005E 24/09/2016 OR
Estimado 17,50
0,05
DE ARRUDA
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000003E 27/09/2016 OR
Estimado 57,17
0,18
DE ARRUDA
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000004E 06/09/2016 OR
Estimado 69,12
0,21
DE ARRUDA
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000006E 27/09/2016 OR
Estimado 59,40
0,18
DE ARRUDA
DENIS
GONÇALVES
203201391553MT000006E 24/09/2016 OR
Estimado 117,50
0,37
PINHEIRO
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000002E 24/09/2016 OR
Estimado 100,00
0,31
DE ARRUDA
DENIVAL RODRIGUES 201231391553MT000005E 06/09/2016 OR
Estimado 69,12
0,21
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DA SILVA
ABINAEL
HENRIQUE
200001391553MT000001E 06/09/2016 OR
Estimado 69,12
0,21
DE ARRUDA
DENIS
GONÇALVES
203201391553MT000007E 27/09/2016 OR
Estimado 116,57
0,36
PINHEIRO
DENIS
GONÇALVES
203201391553MT000005E 06/09/2016 OR
Estimado 138,23
0,43
PINHEIRO
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas dos candidatos, nos termos do art. 30 da
Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015, uma vez que as falhas
verificadas comprometem a regularidade das contas.
Saliento que a desaprovação da prestação de contas do candidato não impede a sua
diplomação, não vincula o resultado de eventual representação com base no art. 30-A da Lei
9.504/97, nem impede a apuração de abuso de poder econômico ou outros ilícitos em
processo apropriado (arts. 91 e 92 da Resolução TSE 23.463/2015).
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74, da Resolução 23.463/2015
do TSE.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 9 de janeiro de 2018.
Assinado por: Alexandre Paulichi Chiovitti - Juiz Eleitoral
PROCESSO N° 404-63.2016.6.11.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: PARTIDO VERDE – PV DE BARÃO DE MELGAÇO
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO, OAB/MT 2090
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO VERDE – PV DE BARÃO DE
MELGAÇO, referente às Eleições Municipais de 2016.
As contas não foram apresentadas no prazo previsto no caput do art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015. Contudo, intimado a apresentá-las, o representante partidário em tempo as
apresentou.
Foi emitido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas (fl. 29).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas (fl. 32).
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Observa-se que o partido apresentou tempestivamente suas contas, para as quais foi adotado
sistema simplificado de análise, conforme disposto no art. 28, §9º da Lei 9.504/1997 e art. 57
da Resolução TSE 23.463/2015.
O partido apresentou os documentos exigidos no art. 59 da Resolução TSE 23.463/2015, bem
como, não foram verificadas as irregularidades descritas no art. 60 do citado normativo.
Diante do exposto, estando as contas regulares, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO
VERDE – PV DE BARÃO DE MELGAÇO, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da
Resolução TSE 23.463/2015.
Publique-se e intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 9 de janeiro de 2018.
Assinado por: Alexandre Paulichi Chiovitti - Juiz Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 188-90.2016.6.11.0042
Processo
: 188-90.2016.6.11.0042
Protocolo
: 89.992/2016
Assunto
: Prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral de 2016
Prestador
: Nilton Cesar Gomes dos Santos – 12.712 – Vereador – Campos de
Júlio
Advogados
: Clemerson Luiz Martins (OAB/MT 11.223-B)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016, apresentado pelo candidato
a vereador NILTON CESAR GOMES DOS SANTOS, no município de Campos de Júlio/MT.
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O processo teve autuação antecipada, seguindo o regramento contido no art. 44 da Resolução
TSE nº 23465/15.
Tempestivamente foi apresentada a documentação referente à prestação de contas final,
conforme documentos acostados aos autos às fls. 06/33.
O processo retornou à primeira instância depois de provido o recurso do candidato.
Após análise da documentação constante dos autos, a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral
emitiu novo relatório conclusivo de fls. 99.
Instado a manifestar-se do relatório técnico, o prestador quedou-se inerte, conforme
certificado nos autos fls. 106.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer às fls. 108 pugnando para que sejam elas
consideradas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente cumpre destacar que foi adotado sistema simplificado de análise das contas, em
atenção ao disposto no art. 28, §9º da Lei nº 9504/97 c/c art. 57 da Resolução TSE nº
23463/15.
Destaque-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, mas não contendo toda a
documentação exigida no art. 59 Resolução TSE nº 23463/15, faltando apresentar extratos
bancários desde a abertura da conta.
No mérito o relatório da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral apontou que os extratos
bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral (art. 48, II, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015).
Considerando que o prestador das contas nada se manifestou acerca dos apontamentos da
Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, restou caracterizada a incidência do art. 48, II, a, da
Resolução TSE n. 23.463/2015.
As falhas e inconsistências apontadas no relatório técnico não foram esclarecidas pela
prestadora, traduzindo-se em motivos suficientes para a reprovação das contas, visto
maculam a lisura do pleito, a transparência dos gastos eleitorais e a licitude das receitas e
despesas de campanha.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas apresentadas, o que faço com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE nº 23463/15, uma vez que as
inconsistências verificadas comprometem a regularidade das contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sapezal, 11 de dezembro de 2017.
Assinado por: Conrado Machado Simão - Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 202-74.2016.6.11.0042
Processo
: 202-74.2016.6.11.0042
Protocolo
: 90.013/2016
Assunto
: Prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral de 2016
Prestador
: Mônica Assis do Nascimento – 40.444 – Vereador – Campos de Júlio
Advogados
: Igor Amadeu Cocco Rubim (OAB/MT 8.402)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016, apresentado pela candidata
a vereadora MÔNICA ASSIS DO NASCIMENTO, no município de Campos de Júlio/MT.
O processo teve autuação antecipada, seguindo o regramento contido no art. 44 da Resolução
TSE nº 23465/15.
Intempestivamente foi apresentada a documentação referente à prestação de contas final,
conforme documentos acostados aos autos às fls. 18/20.
Após análise da documentação constante dos autos, a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral
emitiu o relatório conclusivo de fls. 29/30.
Instado a manifestar-se do relatório técnico, o prestador quedou-se inerte, conforme
certificado nos autos fls. 37.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer às fls. 39 pugnando pela desaprovação das
contas.
É o sucinto relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente cumpre destacar que foi adotado sistema simplificado de análise das contas, em
atenção ao disposto no art. 28, §9º da Lei nº 9504/97 c/c art. 57 da Resolução TSE nº
23463/15.
Destaque-se que as contas foram apresentadas intempestivamente, e não contendo toda a
documentação exigida no art. 59 Resolução TSE nº 23463/15, isto é, não foram apresentadas
as seguintes peças obrigatórias: extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo
profissional de contabilidade; extrato da conta bancária, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha.
No mérito o relatório da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral apontou que não foram
apresentados os extratos bancários, como também as contas foram apresentadas sem
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movimentação financeira e não foram apresentados extratos bancários para comprovar a
ausência dessa movimentação ou não foi apresentada declaração emitida pelo banco
certificando a ausência da movimentação financeira; ainda, a ausência de assinatura na
prestação de contas pelo profissional de contabilidade.
Considerando que a prestadora das contas nada se manifestou acerca dos apontamentos da
Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, restou caracterizada a incidência do art. 48, II, a, e 41,
§ 5º, IV, ambos da Resolução TSE n. 23.463/2015.
As falhas e inconsistências apontadas no relatório técnico não foram esclarecidas pela
prestadora, traduzindo-se em motivos suficientes para a reprovação das contas, visto
maculam a lisura do pleito, a transparência dos gastos eleitorais e a licitude das receitas e
despesas de campanha.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas apresentadas, o que faço com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE nº 23463/15, uma vez que as
inconsistências verificadas comprometem a regularidade das contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sapezal, 11 de dezembro de 2017.
Assinado por: Conrado Machado Simão - Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 283-03.2016.6.11.0042
Processo
: 283-23.2016.6.11.0042
Protocolo
: 90.780/2016
Assunto
: Prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral de 2016
Prestador
: Saulo dos Reis Silva Santos – 55.262 – Vereador – Sapezal
Advogados
: Paulo Marcel Grisoste Santana Brabosa (OAB/MT 20.921/O)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016, apresentado pelo candidato
a vereador SAULO DOS REIS SILVA SANTOS, no município de Sapezal/MT.
O processo teve autuação antecipada, seguindo o regramento contido no art. 44 da Resolução
TSE nº 23465/15.
Tempestivamente foi apresentada a documentação referente à prestação de contas final,
conforme documentos acostados aos autos às fls. 06/104.
Após análise da documentação constante dos autos a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral
emitiu o relatório conclusivo de fls. 113/115.
Instado a manifestar-se do relatório técnico, o prestador de contas apresentou os documentos
de fls. 118/122.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer às fls. 124/125 manifestando pela intimação do
prestador para prestar esclarecimentos sobre as incongruências detectadas, ou apresentar
prestação de contas retificadora, e à fl. 141 pugnando pela desaprovação das contas.
É o sucinto relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente cumpre destacar que foi adotado sistema simplificado de análise das contas, em
atenção ao disposto no art. 28, §9º da Lei nº 9504/97 c/c art. 57 da Resolução TSE nº
23463/15.
Destaque-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e contendo a documentação
exigida no art. 59 Resolução TSE nº 23463/15.
No mérito o relatório da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral apontou que os extratos
bancários apresentados, não abrangem todo o período de campanha eleitoral, havendo
movimentação após o período de campanha e sem o saldo final zerado, conforme extrato de
prestação de contas final, e, também, há divergências na movimentação financeira registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, o que pode caracterizar
omissão de movimentação financeira.
Compulsando os autos, verifica-se que o prestador de contas não sanou as irregularidades
apontadas no Parecer Técnico Conclusivo.
Pois bem, foi detectada que existe divergência na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. Explico.
Consta no extrato bancário a compensação do cheque nº 900020, no valor de R$ 800,00,
nominal a Lisley Correia, e esta não foi incluída no relatório de despesas pagas. Contudo, foi
registrada na prestação de contas o pagamento para Crediana Tavares e ausente no extrato
bancário.
Assim, não existe comprovação de pagamento à pessoa contratada (fl. 55), Sra. Crediana
Tavares, pois o montante foi destinado para outra, Sra. Lisley Correia, conforme extrato
bancário, como também, não foi provado a contratação desta. Por consequência, gerando
dívida de campanha, logo, restou caracterizado a incidência do art. 27, § 2º e § 3º da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ainda, intimado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no Relatório
de Conhecimento do Sistema de Investigação de Contas Eleitorais – Sisconta, alusiva a
doações realizadas pelo próprio candidato cuja renda formal conhecida seja incompatível com
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o valor doado, apontando, em princípio a existência de irregularidades, o prestador não
apresenta esclarecimentos.
Desse modo, o prestador não comprovou a origem dos recursos próprios doados, tendo em
vista que, não condiz com os bens declarados no momento do registro de candidatura,
desrespeitando o art. 15 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ante o exposto, há falhas e inconsistências apontadas no relatório técnico que não foram
esclarecidas pelo prestador, traduzindo-se em motivos suficientes para a reprovação das
contas, visto maculam a lisura do pleito, a transparência dos gastos eleitorais e a licitude das
receitas e despesas de campanha.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas apresentadas, o que faço com fulcro no art. 30 da
Lei nº 9504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE nº 23463/15, uma vez que as
inconsistências verificadas comprometem a regularidade das contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sapezal, 07 de dezembro de 2017.
Assinado por: Conrado Machado Simão - Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
EDITAL Nº 65/2017/43ª ZE/MT
Prazo: 20 dias
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
MANO, MERITÍSSIMA JUÍZA ELEITORAL DA 43ª ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
F A Z S A B E R, a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em
especial o candidato abaixo listado, que, diante da inércia do dever de prestar contas
referente às Eleições Municipais de 2016 (art. 35, inciso I, §§ 5º e 7º e art. 38, caput, e § 4º
todos da Resolução TSE nº 23.376), teve suas contas de campanha DECLARADAS NÃO
PRESTADAS, por sentença, nos termos do art. 68, inciso IV, item “a”, da Resolução TSE nº
23.463/2015, impedindo-o de obter certidão de quitação eleitoral pelo prazo do mandato ao
qual concorre, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do art. 73, inciso I da Resolução TSE nº 23.463/2015:
Inscrição Eleitoral Candidato
Partido Município Processo
022673311880
DEVANZIR SOARES ROCHA SD
SORRISO 9-22.2017.6.11.0043
Dessa forma, fica o candidato acima identificado intimado da r. sentença proferida no
respectivo autos, bem como, para querendo, oferecer recurso, no prazo de 03 (três) dias,
subscrito por advogado, nos termos do art. 56 da Resolução TSE nº 23.376/2012.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso bem como afixado no lugar
de costume do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sorriso, Mato Grosso, aos
18 dias do mês de dezembro de 2017. Eu, Paulo Henrique Peres Xavier, Chefe de Cartório da
43ª Zona Eleitoral, digitei.
(Assinado com base na Portaria 7/2015/43ªZE/MT)
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe de Cartório da 43ª ZE/MT

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
MANDADO DE INTIMAÇÃO N 01/2018
Autos nº. 2-15.2017.6.11.0048
Protocolo: 122.879/2016
Espécie: AIJE
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Juracy Nascimento Santos; Bartolomeu Souza Casteliano; Joel da Silva
Almeida; Elza Colares de Oliveira, Sonia Quirino dos Anjos, Fernanda Santos Costa Antunes,
Josiane Vieira, Fernando Rodrigo Boiko, Seleiman Selestina da Silva, Sergio de Oliveira
Moreira (Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira, OAB/MT 11.681); Zenilton Dias de
Oliveira (Advogada: Sara Tonezer, OAB/MT 9074/A)
O Exmo. Sr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral da 48ª Zona, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, determina:
A intimação dos representados: Elza Colares de Oliveira, Sonia Quirino dos Anjos, Fernanda
Santos Costa Antunes, Josiane Vieira, Fernando Rodrigo Boiko, Seleiman Selestina da Silva,
Sergio de Oliveira Moreira, por intermédio do advogado Carlos Murelli Ferreira Oliveira,
OAB/MT n.º 11.681, PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA
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O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, na sala de audiência do Fórum da Comarca
de Cotriguaçu-MT, localizado na Avenida Angelin Saia, n° 59, Bairro Vitória Régia, Município
de Cotriguaçu/MT, para oitiva, em uma só assentada, das partes e das testemunhas arroladas
nos autos. Cumpra-se na forma da lei.
Cotriguaçu 9 de janeiro de 2018.
Assinado por: JESSICA SILVA PIRES DOS SANTOS - CHEFE DE CARTÓRIO

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
RELATÓRIO CONCLUSIVO - PROC. Nº 191-18.2016.6.11.0051
PROCESSO Nº: 191-18.2016.6.11.0051
PROTOCOLO Nº 106.127/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ - 12123 - VEREADOR - CUIABÁ
CNPJ
: 25.828.877/0001-04
Nº CONTROLE: 121231390670MT7690989
DATA ENTREGA: 09/11/2016 às 11:52:00
DATA GERAÇÃO: 17/11/2016 às 17:52:57
PARTIDO POLÍTICO: PDT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na
campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. º 9.504, de
30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n. º 23.463/2015.
Em 05/12/2017 (DJE/TRE-MT nº 2548), o Chefe de Cartório - 51ª ZE, com base no art. 60, da
Res. TSE nº 23.463/2015, intimou o prestador de contas a manifestar, no prazo de 72 horas,
acerca das diligências sugeridas pela equipe técnica no Relatório/Exame Preliminar presente
no Processo nº 191-18.2016.6.11.0051 (fl. 13-14).
Por meio do Edital 73/2017 de 18/10/2017 (DJE/TRE-MT nº 2516), com a apresentação das
contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizou e determinou a sua publicação, para que
qualquer candidato, partido político, coligação, Ministério Público, bem como qualquer
interessado, possa impugná-las no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 51 da Res.
23.463/15 - (fl. 12).
Considerando Exame Preliminar, foram detectadas irregularidades, da quais o prestador de
contas foi intimado para manifestar e juntar documentos acerca dos apontamentos, com o
propósito de apurar os indícios de irregularidade, bem como sanar os vícios identificados, a
contar da publicação.
Em 15/12/2017, foi emitido Certidão corroborando, para os devidos fins, que o prazo para
manifestação acerca do relatório preliminar exauriu-se em 11/12/2017, sem providências por
parte do prestador de contas, embora devidamente intimado pelo Diário Eletrônico, o qual foi
remetido aos autos para analise conclusiva.
É o relatório.
De pronto, diante da ausência da manifestação do prestador de contas, o examinador ratifica
o Relatório Preliminar do Candido CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ - 12123, publicado em
05/12/2017 (DJE/TRE-MT nº 2548), PROCESSO Nº: 191-18.2016.6.11.0051, considerando o
resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se pela sua
Desaprovação.
À consideração superior.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018.
Assinado por: Eder da Silva Rodrigues - Chefe de Cartório - 51ªZE/MT
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