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ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2017.
Proc. Adm. nº 4.872/2017 - CT nº 22/2017. Contratada: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA ME. CNPJ: 04.613.668/0001-65. Objeto: Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas.
Fund. Legal: Lei do Pregão nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005 e Lei nº
8.666/1993. Valor Total: R$ 1.009.800,00. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 1º/01/2018
a 31/12/2018. Signatários: Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Presidente do TRE/MT em
substituição, e pela Contratada, Sr. Raimundo Nonato Teixeira Pinheiro.
Assinado por: Desembargadora Nilza M. Pôssas Carvalho - Presidente do TRE-MT em
substituição

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...
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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
Presidente: Walter Alcalá http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio23Garcia
arquivos/downloads/conta_partidaria-psdb32.2017.6.11.0002 Município: Guiratinga/MT
guiratinga-2016-20171207095046453Advogado:
Fernando 5ce950e527a60dfddcfc03d23e583ecf.pdf
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 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 03/2018
O Excelentíssimo Senhor DR ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE, Juiz da 3ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito
deste Juízo, no mês de dezembro de 2017, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco)
dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez)
dias. Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos onze dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e dezoito. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e
subscrevi, com fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
Assinado por: Adriano Pereira Bueno - Chefe do Cartório da 3ªZE/MT

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 32-64.2017.6.11.0011
Processo:
32-64.2017.6.11.0011
Protocolo:
13.958/2017
Natureza:
Prestação de Contas Anuais - Exercício 2016
Interessado:
Partido Socialista Brasileiro - PSB - Colniza/MT
Vistos,
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do
município de Colniza-MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
Diante da não apresentação das contas anuais no prazo estipulado no caput do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, aportou-se informação ao Juízo (fls. 02).
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Após a apresentação da informação, determinou-se a autuação do processo e a notificação do
órgão para suprir a omissão; todavia, o prazo do mandado de nº 95/2017 transcorreu in albis
(fl. 07).
Em seguida, diante da inércia da parte interessada, ordenou-se a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 30, III, a, da Resolução TSE nº
23.464/2015, bem como a citação do órgão partidário para apresentar as suas justificativas
no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 08).
Citado, o interessado, novamente, deixou transcorrer in albis o prazo do mandado de nº
112/2017 (fls. 13).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos às fls. 16, manifestou-se pela
não prestação das contas do Partido.
Às fls. 17/19, constam os relatórios de distribuição do fundo partidário e os recibos de doação.
Às fls. 20/22, consta o extrato bancário extraído do Portal SPCA Web, no qual verifica-se que
o partido não recebeu nenhum repasse das quotas do fundo, no entanto, houve transferências
entre contas durante o período eleitoral no ano de 2016.
É o relatório. Decido.
Como visto no relatório, cuida-se de prestação de contas partidária relativa ao exercício de
2016, autuada com objetivo de atender às exigências da Resolução 23.464/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral.
No caso em tela, verifica-se claramente que o Partido deixou de cumprir as determinações da
Justiça Eleitoral. Isso porque, embora instado por duas vezes a se manifestar nos autos,
quedou-se inerte.
Ademais, observa-se também que, embora não tenha recebido repasse de quotas do fundo
partidário (fls. 17/19), efetuou movimentação financeira durante o período eleitoral (fls.
20/22).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls.16).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, inciso IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do
TSE, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do
município de Colniza/MT, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certifique-se o cartório eleitoral se os ofícios de fls. 09/10 foram entregues aos respectivos
diretórios destinatários. Na hipótese de inexistência de comprovante de entrega, expeça-se
novamente ofícios aos Órgãos Estadual e Federal do PSB, dando-lhes ciência da suspensão do
repasse das quotas do fundo partidário.
Intime-se pessoalmente o partido interessado do teor desta sentença, haja vista a ausência
de advogado constituído nos autos.
Publique-se e registre-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã/MT, 11 de janeiro de 2018.
Assinado por: Daiane Marilyn Vaz - Juíza Eleitoral - 11ª ZE
PROCESSO Nº 33-49.2017.6.11.0011
Processo:
33-49.2017.6.11.0011
Protocolo:
13.960/2017
Natureza:
Prestação de Contas Anuais - Exercício 2016
Interessado:
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Colniza/MT
Vistos,
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do município de Colniza-MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
Diante da não apresentação das contas anuais no prazo estipulado no caput do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, aportou-se informação ao Juízo (fls. 02).
Após a apresentação da informação, determinou-se a autuação do processo e a notificação do
órgão partidário para suprir a omissão; todavia, o prazo do mandado de nº 94/2017
transcorreu in albis (fl. 07).
Em seguida, diante da inércia da parte interessada, ordenou-se a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 30, III, a, da Resolução TSE nº
23.464/2015, bem como a citação do partido para apresentar as suas justificativas no prazo
de 05 (cinco) dias (fls. 08).
Citado, o presidente do PSDB, pelas razões expostas na manifestação de fls. 14, limitou-se a
requerer o prazo de 35 (trinta e cinco) dias para a prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2016.
O Ministério Público Eleitoral, por meio do parecer de fls. 17, manifestou-se pela não
prestação das contas do Partido.
Às fls. 18/20, constam os relatórios de distribuição do fundo partidário e os recibos de doação.
Às fls. 21/32, constam os extratos bancários extraídos do Portal SPCA Web, nos quais verificase a existência de movimentação financeira, inclusive, com registro de diversas transferências
entre contas durante o período eleitoral no ano 2016.
É o relatório. Decido.
Como visto no relatório, cuida-se de prestação de contas partidária relativa ao exercício de
2016, autuada com objetivo de atender às exigências da Resolução 23.464/2015 do Tribunal
Superior 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

Ano 2018 - n. 2563

Cuiabá, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

4

No caso em tela, verifica-se claramente que o Partido deixou de cumprir as determinações da
Justiça Eleitoral. Isso porque, embora instado por duas vezes a se manifestar nos autos, não
apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de 2016.
Por outro lado, observa-se que, apesar de não ter recebido repasse das quotas do fundo
partidário (fls. 18), houve doações registradas (fls. 19), além de forte movimentação
financeira durante o período eleitoral (fls. 21/32).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls.17).
Com efeito, as considerações apresentadas na manifestação de fls. 14 não têm o condão de
afastar o julgamento das contas como não prestadas, pois o presidente do partido, até a
presente data, não juntou sequer os recibos de doações ou notas fiscais referentes a produtos
comprados ou a serviços contratados no período de sua administração.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, inciso IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do
TSE, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB, do município de Colniza/MT, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Tendo em vista que os diretórios Estadual e Nacional do partido já foram informados sobre a
suspensão do repasse das quotas do fundo partidário (fls. 09/10), desnecessária nova
comunicação.
Intime-se pessoalmente o partido interessado do teor desta sentença, haja vista a ausência
de advogado constituído nos autos.
Publique-se e registre-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã/MT, 11 de janeiro de 2018.
Assinado por: Daiane Marilyn Vaz - Juíza Eleitoral - 11ª ZE
PROCESSO Nº 369-87.2016.6.11.0011
Processo:
369-87.2016.6.11.0011
Protocolo: 90.073/2016
Natureza:
Prestação de Contas – Eleições 2016
Interessado: José Luiz Mendes
Advogado: Aramandson Barbosa da Silva – OAB/MT Nº 20.257-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e à aplicação de
recursos, pelo candidato a vereador JOSE LUIZ MENDES, do município de Colniza/MT, durante
a campanha das eleições municipais de 2016.
Devido à apresentação da prestação de contas parcial (recibo de entrega às fls. 04), houve a
autuação prévia da apresentação parcial de contas de campanha, com fulcro no disposto no
artigo 44 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Todavia, conforme informação de fls. 06/07, as contas finais não foram apresentadas na data
limite prevista na Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diante desse contexto, determinou-se o prosseguimento do feito, nos moldes do art. 45, §4º,
inciso IV, da Resolução 23.463/2015, por meio da expedição do mandado de notificação nº
57/2017 (fl. 24).
Contudo, consoante certidão de fls. 27, o interessado deixou transcorrer in albis o prazo para
a apresentação das contas finais de campanha.
O Ministério Público Eleitoral requereu que as contas relativas à campanha eleitoral do
candidato fossem julgadas como não prestadas (fls. 29/30).
Em 26/09/2017, foi emitido recibo de entrega da prestação de contas final, tendo em vista
que, consoante certificado às fls. 30-v, o Cartório Eleitoral não realizou a confirmação do
aludido recibo oportunamente.
Às fls. 32, consta o edital de notificação nº 060/2017, em cumprimento ao disposto no artigo
51, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Em seguida, foi elaborado parecer técnico, o qual apontou irregularidades e inconsistências na
documentação apresentada pelo interessado.
Intimado para se manifestar acerca das irregularidades, o interessado permaneceu inerte (fls.
38).
O Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação de fls. 29/30.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto a prestação de contas parcial como a final do
candidato em epígrafe foram entregues intempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez que
não foram observados os prazos previstos nos artigos 43 e 45 da Resolução nº 23.463/2015,
do TSE.
Observa-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Todavia, conforme apontado pelo parecer técnico às fls. 34, não foram acostados aos autos
todos os documentos exigidos pelo artigo 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ademais, o saldo negativo de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro e cinquenta),
constatado apenas na prestação de contas de fls. 09 e não no extrato bancário de fls.11, leva
a crer que houve omissão na declaração de receitas, bem como que foram utilizados recursos
de origem não identificada, em desobediência ao disposto no art. 26 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
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Intimado para sanar ou esclarecer as irregularidades/inconsistências aferidas no parecer
técnico, o candidato não prestou nenhuma informação.
Com efeito, as inconsistências e os documentos faltantes inviabilizam a devida análise das
contas, comprometendo a lisura do pleito, a transparência dos gastos eleitorais e a licitude
das receitas e despesas de campanha.
Torna-se imperioso, portanto, o reconhecimento de que a prestação de contas do outrora
candidato a vereador deu-se meramente no plano formal, de maneira protocolar, incorrendo,
desta forma, em graves omissões, uma vez que deixou de apresentar os elementos
documentais básicos e necessários a uma análise efetiva e plena de sua arrecadação de
recursos e de sua respectiva aplicação.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 68, III, da
Resolução TSE 23.463/2015, julgo DESAPROVADAS AS CONTAS prestadas pelo candidato
JOSE LUIZ MENDES ao cargo de vereador do município de Colniza/MT.
Saliento que a desaprovação da prestação de contas do candidato não impede a sua eventual
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 (artigos 91 e 92 da Resolução TSE 23.463/2015).
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Lancem-se o ASE 272 – Motivo 02 – “apresentação de contas – Intempestiva” e o ASE 230 –
motivo 03 – “irregularidade na prestação de contas – desaprovação/mandato de 04 anos”
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã/MT, 11 de janeiro de 2018.
Assinado por: Daiane Marilyn Vaz - Juíza Eleitoral - 11ª ZE

DESPACHOS
PROCESSO Nº 41-26.2017.6.11.0011
Prestação de Contas nº 41-26.2017.6.11.0011
Protocolo: 13.961/2017
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT - COLNIZA/MT
Advogada: Erêndirah Máxima de Balbino e Trindade – OAB/MT nº 22.046-O
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório do Partido dos Trabalhadores – PT
do município de Colniza/MT em face da sentença de fls. 20, a qual julgou não prestadas as
contas relativas ao exercício financeiro de 2016.
Sustenta o embargante a existência de justo motivo para o protocolo dos embargos
declaratórios no dia 19/12/2017, sob o argumento de que o fax do Cartório da 11ª ZE
encontrava-se inoperante no dia 18/12/2017, e de que fora informado, pela secretaria deste
cartório eleitoral, que não era autorizado o protocolo de recursos por correio eletrônico (email).
Tendo em vista as considerações do embargante acerca da tempestividade do recurso,
certifique o Cartório da 11ª Zona Eleitoral do Estado do Mato Grosso se, no dia 18/12/2017, o
aparelho de fax estava, de fato, inoperante.
Após, na hipótese de ser certificada a indisponibilidade do fax no dia 18/12/2017, aguarde-se
o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 2º, da Lei 9.800/99, para a
juntada da versão original da petição de fls. 28/33.
Aripuanã, 10 de janeiro de 2018.
Assinado por: Daiane Marilyn Vaz - Juíza Eleitoral - 11ª ZE

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 04/2018 - DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores
constantes da relação abaixo estão envolvidos em DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL,
detectada durante mutirão eleitoral, constando as duas inscrições como REGULARES e
LIBERADAS.
OBJETO: Publicidade das inscrições eleitorais envolvidas em duplicidade / pluralidade de
inscrição eleitoral, conforme art. 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003.
Nome do Eleitor

Inscrição Eleitoral Nascimento Situação

CELIO FERREIRA DE SOUZA 0217 6775 1805

12/12/1971 REGULAR/LIBERADA

CELIO FERREIRA DE SOUSA 0135 3789 1805

19/12/1971 REGULAR/LIBERADA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral por três dias úteis.
São Félix do Araguaia, 10 de janeiro de 2018.
Assinado por: JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA - Juíza Eleitoral da 15ª ZE
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ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 45-30.2017.6.11.0022
Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (coincidência) - Protocolo nº 34.366/2017
Vistos etc.
Cuida-se de comunicação de duplicidade relativa à eleitora Leiliane Alves Ferreira enviada pelo
Tribunal Superior Eleitoral em 05/12/2017 (f. 02).
O Cartório da 22ª Zona Eleitoral informou, à f. 07, que ambas as inscrições pertencem à
mesma eleitora e que a inscrição nº 0352 3452 1805 já constava do sistema da Justiça
Eleitoral quando do equivocado atendimento que gerou a comunicação de duplicidade.
É a síntese necessária. Decido.
Conforme se infere dos documentos de fls. 02/05, as inscrições eleitorais nº 0352 3452 1805
e nº 0362 2640 1880 pertencem a mesma eleitora e, identificada situação em que um mesmo
eleitor possua duas inscrições, o cancelamento de uma é medida que se impõe (art. 40,
Resolução TSE nº 21.538/2003).
No mais, despicienda a intimação da eleitora para manifestação, seja pelo exíguo prazo para
decisão, seja pela ausência de prejuízo, vez que a inscrição eleitoral nº 0352 3452 1805,
pertencente a 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, já era por ela utilizada.
Posto isso, com fundamento no art. 40, I, da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino o
cancelamento da inscrição eleitoral nº 0362 2640 1880, efetivada equivocadamente, e a
regularização da inscrição eleitoral nº 0352 3452 1805, ambas pertencentes a Leiliane Alves
Ferreira.
Cumpra-se e intime-se pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Por fim, determino seja a eleitora contatada, a fim de que devolva o título eleitoral nº 0362
2640 1880 e receba o título de eleitor correto (inscrição eleitoral nº 0352 3452 1805).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Sinop-MT, 08 de janeiro de 2018.
Assinado por: Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 001/2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. Walter Tomaz da Costa, MM. Juiz da 23ª Zona Eleitoral de
Colíder Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que, face invialiblidade técnica para continuidade do procedimento de descarte de
material, em razão de defeito na máquina fragmentadora, bem como da comunicação
recebida do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso de que só seria possível o envio de
nova máquina no início de fevereiro, fica prorrogada a suspensão dos trabalhos de descarte
efetivada pelo Edital 018/2017, que somente deverão ser reiniciados e concretizados, no
período de 15/02 a 16/03/2018, nos termos da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas
disposições constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014.
Colíder-MT, 11 de janeiro de 2018.
Assinado por: Walter Tomaz da Costa - Juiz Eleitoral - 23ª ZE

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E SEGUNDA VIAS
DEFERIDAS
EDITAL 01/2018/33ªZE
O Excelentíssimo Senhor Dr. Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz Eleitoral da 33ª Zona
Eleitoral/MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente
aos partidos políticos e eleitores, que, no átrio do Cartório Eleitoral da 33ª ZE/MT, encontramse disponíveis para consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de alistamentos,
transferências, revisões e segunda vias deferidas de eleitores dos municípios de Peixoto de
Azevedo, Matupá, Terra Nova do Norte e Nova Guarita, relativas a segunda quinzena do mês
de dezembro de 2017, nos termos do artigo 77, II do Código Eleitoral, artigo 7º da Lei nº
6.996/82 e artigo 17 da Resolução 21538/2003/TSE.
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 Peixoto de Azevedo, na data de 09 de janeiro de 2018. Eu, Guilherme
Kotovicz, digitei e conferi o presente edital.
Assinado por: Evandro Juarez Rodrigues - Juiz Eleitoral 33ª ZE
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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

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 22-58.2016.6.11.0042
Processo nº: 22-58.2016.6.11.0042
Protocolo nº: 24.425/2016
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB – Campos Júlio
Advogado: Viviane Barbosa Silva – OAB/MT 4.983
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o
relatório do exame efetuado sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos do
partido acima nominado, abrangendo o Exercício Financeiro - ano 2015.
Após consulta ao sistema SPCA – Extrato Bancário (fls. 18) verificou-se que o partido não
possui CNPJ, violando o disposto no art. 4º, I, da Resolução 23.464/2015. Por conseguinte,
não foram enviados os extratos bancários, em decorrência da não abertura de conta bancária
para sua movimentação. Dessa forma, não há elementos mínimos para a devida análise da
declaração apresentada.
Ante o exposto, recomendo, s.m.j. a intimação do órgão partidário para que, no prazo de 20
(vinte) dias, esclareça as irregularidades apontadas, sob pena de terem as respectivas contas
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 46, §4º, “b” da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.464/2015.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 15 de janeiro de 2018
Gilcilene Bernardes Souza
Chefe de cartório em substituição - 42ªZE
Assinado por: Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório em substituição

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:
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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 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 28/2017
O MM. Juiz Eleitoral desta 53ª Zona Eleitoral de Ribeirão Cascalheira, Dr. Thalles Nóbrega
Miranda Rezende de Britto, 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 que se encontra disponível no mural do
Cartório Eleitoral aos partidos políticos e eleitores, para consulta, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, a relação de inscrições referentes aos procedimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores dos municípios de Ribeirão Cascalheira/MT, Bom Jesus do Araguaia/MT e
Serra Nova Dourada/MT, pertencentes à circunscrição desta 53ª Zona Eleitoral, relativas ao
período de 01 de dezembro de 2017 a 19 de dezembro de 2017, nos termos dos arts. 17, §
1º e 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538/2003.
FAZ SABER, ainda, que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de partido
político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital.
F A Z S A B E R, por fim, que, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código
Eleitoral, também se encontra disponível para consulta no mural do Cartório Eleitoral, pelo
prazo de 10 (dez) dias, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de
falecimento (ASE 19), no âmbito deste juízo, no mesmo período.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital,
que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de Janeiro do ano de 2018.
Eu,_____________ Rosângela Colli Dal Prá, (Técnico Judiciário), que digitei e subscrevi, com
fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.
Assinado por: Rosângela Colli Dal Prá Chefe de Cartório em substituição da 53ª Zona
Eleitoral
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