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ATOS DOS MEMBROS RELATORES
DESPACHOS
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO - EDITAL N. 63/2018
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica–
se o seguinte despacho proferido pelo Relator dos autos abaixo mencionados (Lei nº
11.419/2006, artigo 4º, § 2º):
1) Vistos etc...,
Cuida-se de petição protocolada neste Tribunal em 06.03.2018, sob n° 3.185/2018 em que
José Antônio dos Santos Medeiros requer que lhe seja conferida vistas dos autos, a partir de
sexta-feira, dia 09 de março de 2018, pelo prazo de 5 [cinco], para que possa atender a
determinação de fl. 2.836 dos autos acimados.
Sustenta o requerente que esse propósito se justifica, além da reverencia a ampla defesa,
para viabilizar a análise técnica do seu assistente sobre a perícia e sobre o documento
periciado, nos originais."
É o breve relato.
Decido.
O despacho lançado à fl. 2.836 da AIME n° 7-94.2011 segue o rito estabelecido no § 1° do
art. 477 do NCPC que assim determina: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no
prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e
julgamento. § 1° As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do
perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada
uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Assim, em que pese a
reverência deste relator ao princípio da ampla defesa, aludida pelo requerente, por ser prazo
comum às partes, autorizar carga dos autos pelo prazo de 5 [cinco] dias, neste momento,
poderá causar prejuízos as demais partes envolvidas, por ofensa ao não menos sensível
princípio constitucional do devido processo legal.
Ademais, nada impede ao requerente de ter acesso aos autos em Secretaria, para as
consultas que entender necessárias à sua defesa, bem como através de carga rápida
disciplinada em lei. Com essas breves considerações, INDEFIRO o pedido de vistas dos autos,
pelo prazo de 5 [cinco] dias, reafirmando, contudo, o direito que tem a parte e seu advogado
de retirar os autos em carga rápida, nos termos da lei. A carga rápida aqui mencionada
poderá ser feita de todo o processo, com exceção do seu anexo II, que, conforme decisões
anteriores, poderá ser acessado pelas partes apenas em Secretaria nos termos do artigo 7°, §
1°, II da Lei n° 8.906/994.
Publique-se.
Cumpra-se.
Após, junte-se aos autos a Petição n° 3.185/2018 e esta decisão.
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 08/03/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 49/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº
105/2018, resolve DEFERIR a requisição da servidora JOARA VERUSKA LEITE MORAIS,
ocupante do cargo de agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte, para prestar serviços no Cartório da 6ª Zona Eleitoral –
Cáceres, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de sua apresentação, que deverá ocorrer
após a publicação da portaria, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º da Lei
nº 6.999/1982, art. 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017 e Resolução TRE-MT nº 611/2009.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Desembargador Márcio Vidal - Presidente
PORTARIA Nº 51/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº
7641/2017, resolve DEFERIR a requisição do servidor ANDERSON JOSE REZENDE DE
ALMEIDA, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal da
Universidade Federal de Mato Grosso, para prestar serviços no Cartório da 1ª Zona Eleitoral –
Cuiabá, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de sua apresentação, que deverá ocorrer
após a publicação da portaria, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º da Lei
nº 6.999/1982, art. 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017 e Resolução TRE-MT nº 611/2009.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Desembargador Márcio Vidal - Presidente
PORTARIA Nº 52/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº
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6726/2017, resolve DEFERIR a requisição da servidora DANIELLY GONÇALVES GUIMARÃES,
ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, para prestar serviços no Cartório
da 10ª Zona Eleitoral – Rondonópolis, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de sua
apresentação, que deverá ocorrer após a publicação da portaria, nos termos do art. 30, XIII,
do Código Eleitoral, art. 2º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017 e
Resolução TRE-MT nº 611/2009.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Desembargador Márcio Vidal - Presidente

ATOS DA CORREGEDORIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 1/2018
Estabelece o funcionamento dos postos eleitorais de Cuiabá e Várzea nos dias 17 e 24/3/2018
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
e
CONSIDERANDO a revisão de eleitorado dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop,
disciplinada pela Res. TRE-MT nº 1985/2017;
CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o número de atendimentos para que seja
revisado o percentual do eleitorado necessário à homologação dos trabalhos;
CONSIDERANDO que o prazo para finalização dos trabalhos da revisão de eleitorado se
encerra no dia 30/3/2018;
CONSIDERANDO a reunião ocorrida na data de hoje, no Gabinete da Corregedoria, com os
juízes eleitorais de Cuiabá e Várzea Grande,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que os postos de atendimento ao eleitor dos municípios de Cuiabá e
Várzea Grande funcionem, nos dias 17 e 24/3/2018, no período das 13h às 17h.
Art. 2º Deverá ficar de plantão 1 (um) servidor pertencente a zona responsável pela Diretoria
do Fórum de cada município.
Art. 3º O Juiz Eleitoral de Sinop deverá analisar a conveniência e oportunidade de abertura
dos postos eleitorais do município nas datas especificadas nesta portaria.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Comunique-se os juízes eleitorais e a administração do TRE-MT para que adote as
providências necessárias para conversão das horas extras trabalhadas em folga
compensatória.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de março de 2018
Assinado por: Desembargador Pedro Sakamoto - Corregedor Regional Eleitoral

ATOS DA DIRETORIA GERAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 81/2018/SAP/CRIP/SJ
RECURSO ELEITORAL Nº 73-59.2017.6.11.0034
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - ANO 2016 - DEMOCRATAS - DEM PLANALTO DA SERRA/MT- 34ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM - PLANALTO DA
SERRA/MT
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB: 10.405-O/MT
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
FINALIDADE: intimação do patrono do Recorrido para que supra a falha dos presentes autos,
fazendo juntar procuração válida no prazo de 10 (dez) dias.
Decisão/Despacho:
“Vistos etc.
Conforme certificado às fls. 58, observo que a petição de fls. 56/57 refere-se aos autos nº 7796.2017 (Protocolo SADP nº 15.212/2017 - Prestação de Contas - Comissão Provisória do
PMDB de Planalto da Serra/MT).
Assim, desentranhe-se a mesma e junte-a aos autos pertinentes, certificando em ambos.
Após, intime-se o patrono para que supra a falha dos presentes autos, fazendo juntar
procuração válida no prazo de 10 (dez) dias,
P.R.I.C.
Cuiabá, 5 de março de 2018.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 07/03/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 82/2018/SAP/CRIP/SJ
RECURSO ELEITORAL Nº 394-73.2016.6.11.0020
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - VÁRZEA GRANDE/MT - 20ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADO: RONIMARCIO NAVES - OAB: 6.228/MT
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT
ADVOGADO: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
ADVOGADO: ROBSON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
ADVOGADO: LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB: 21.037/MT
RECORRENTE: JOSE ADERSON HAZAMA
ADVOGADO: ROBSON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT
ADVOGADO: DARLÃ EBERT VARGAS - OAB: 20.010-A/MT
ADVOGADO: VINICIUS CEPIL COELHO - OAB: 17.487/MT
ADVOGADA: PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO: PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT
ADVOGADO: LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB: 21.037/MT
RECORRENTE: BENEDITO FRANCISCO CURVO
ADVOGADO: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB: 15.341-B/MT
RECORRENTE: EDUARDO ABELAIRA VIZOTTO
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "MUDANÇA COM SEGURANÇA"
ADVOGADO: ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16.169/MT
ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
RELATOR: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
FINALIDADE: Intimação dos recorrentes para que, querendo, se manifestem sobre a
preliminar de ilegitimidade passiva de EDUARDO ABELAIRA VIZZOTO suscitada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 3 [três] dias.
Decisão/Despacho:
“Vistos, etc...
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fls. 1.162/1.166vº, além de se manifestar
sobre as questões arguidas pelas partes, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do
recorrente EDUARDO ABELAIRA VIZZOTO, pugnando, em remate, pela extinção do processo
sem julgamento do mérito quanto a ele.
Assim, com base nos Arts. 9º e 10º do NCPC, necessário ouvir as partes sobre esta questão,
evitando-se surpreendê-las por ocasião do julgamento dos recursos pelo colegiado.
Diante do exposto, intime-se os recorrentes para que, querendo, se manifestem sobre a
preliminar de ilegitimidade passiva de EDUARDO ABELAIRA VIZZOTO suscitada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 3 [três] dias.
Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se a coligação recorrida para
que, querendo, se manifeste sobre a mesma preliminar, no prazo de 3 [três] dias.
Após tudo feito e certificado, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Publique-se.
Cuiabá, 6 de março de 2018.
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Relator”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 08/03/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 83/2018/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 98-48. 2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - REFERENTE INFORMAÇÃO CRIP/SJ Nº 015/2015 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB: 14.517/MT
REQUERENTE: EZEQUIEL ANGELO FONSECA - PRESIDENTE
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REQUERENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA - TESOUREIRO
RELATOR(A): DOUTOR MARCOS FALEIROS DA SILVA
Decisão/Despacho:
“Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Progressista - PP/MT, referente ao exercício
de 2014.
Apresentadas as contas, sobreveio a análise técnica, tendo a Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria - CCIA/TRE/MT elaborado relatório preliminar de diligências (fls. 405/438),
sobre o qual, intimado, o Partido manifestou-se às fls. 463/544.
A equipe técnica apresentou parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls.
545/578).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, diante das irregularidades apresentadas pela analista
de contas, ponderou pela conversão do rito ordinário e citação do partido requerente, nos
moldes do art. 38 c/c 65, § 1.º, ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (fls. 3.109/ e
verso).
Vieram os autos conclusos
É o breve relatório. Decido.
Em que pese, no presente caso, inexistir impugnação, existem irregularidades identificadas
pela análise técnica previstas nos artigos 35 e 36 da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
contrária à aprovação das contas, o que impossibilita que este Juízo decida pela regularidade
das contas em apreço.
Desta forma, com fulcro no artigo 38 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, determino a citação
do órgão partidário e dos responsáveis (presidente e tesoureiro) pela movimentação
financeira do prestador de contas no ano de 2014 para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
ofereça defesa e requeira, sob pena de preclusão, as provas que pretendam produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá, 06 de março de 2018.
MARCOS FALEIROS DA SILVA
Relator(a)”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 08/03/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL 60/2018
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica–se a PAUTA DE JULGAMENTO
da Sessão Ordinária que se realizará às 8 (oito) horas na Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016):
1) PROCESSO Nº 18529 (Num. Única: 18529/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
28.777/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES - CANDIDATOS - REGISTRO DE CANDIDATURA - REGISTRO DE CANDIDATURA RRC - CANDIDATO - CARGOS - CARGO - VEREADOR - RONDONÓPOLIS/MT - 45ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): IVANETE RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO(S): IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB: 21960/MT RAFAEL RODRIGUES SOARES
- OAB: 15.559/MT LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT
ADVOGADA(S): PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT RAFAELLY PRISCILA
REZENDE DE ALMEIDA - OAB: 18.562/MT
ASSISTENTE(S): DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT VINICIUS CEPIL COELHO OAB: 17.487/MT
ADVOGADA(S): PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT MAURÍCIO CASTILHO
SOARES - OAB: 11.464/MT
ASSISTENTE(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIALPROS - RONDONÓPOLIS/MT
ADVOGADO(S): LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT VINICIUS CEPIL COELHO OAB: 17.487/MT
ADVOGADA(S): PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT MAURÍCIO CASTILHO
SOARES - OAB: 11.464/MT
ASSISTENTE(S): COLIGAÇÃO "PROGRESSO PARA TODOS"
ADVOGADO(S): LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT VINICIUS CEPIL COELHO OAB: 17.487/MT
ADVOGADA(S): PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT MAURÍCIO CASTILHO
SOARES - OAB: 11.464/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 46828 (Num. Única: 46828/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
86.478/2016
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RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - PREFEITO SERRA NOVA DOURADA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): JOSÉ OCIMAR GOMES DA SILVA AGUIAR
ADVOGADA(S): JANAILZA TAVEIRA LEITE - OAB: 17.577/MT DENISE DE OLIVEIRA - OAB:
21.304/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT
ADVOGADA(S): ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - OAB: 23.212/MT
ADVOGADO(S): MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168./MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PROCESSO Nº 69888 (Num. Única: 69888/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
112.810/2016
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - BARRA DO
GARÇAS/MT - 47ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): JAIME RODRIGUES NETO
ADVOGADO(S): JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA - OAB: 19.199/MT ADEMAR JOSÉ PAULA
DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16.169/MT MICHAEL
RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos oito dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 1817/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que
versa sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras
dos Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria
Conjunta STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria
TRE/MT nº 463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder
Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso
do prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos
necessários à movimentação da carreira;
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pela Portaria nº
291/2017, concedo Promoção Funcional ao (à) servidor (a) LUZIENE XAVIER BOTELHO
SPINDOLA, integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Judiciária, passando da Classe B
padrão 10 para a Classe C padrão 11, com efeitos a partir de 26/02/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação, após, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências relativas ao
pagamento decorrente da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 6 de março de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS Secretário de Gestão de
Pessoas
PAE Nº 5972/2016
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): EVANALDO DOS REIS TEIXEIRA
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

10/07/2017 a 02/03/2018 3

1%

Juros de Mora Conforme
Portaria
nº 19/2012 – A
partir de

03/03/2018 a 02/03/2022 1º/04/2018

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
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. 2599

Cuiabá, sexta-feira, 9 de março de 2018

7

3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 7 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição
PAE Nº 917/2018
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): NICOLLE NAGLE DE SOUSA WAYHS
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

16/01/2017 a 30/04/2017 1

1%

Juros de Mora Conforme
Portaria
nº 19/2012 – A
partir de

31/10/2017 a 20/04/2021 14/12/2017

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 7 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição
PAE Nº 967/2018
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): JOSÉ MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

26/06/2017 a 21/02/2018 1

1%

Juros de Mora Conforme
Portaria
nº 19/2012 – A
partir de

22/02/2018 a 21/02/2022 24/03/2018

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 7 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 10/2018
O Excelentíssimo Senhor DR ANDRE LUCIANO DA COSTA GAHYVA, Juiz da 3ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso em Substituição, 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 fevereiro de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco)
dias.
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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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 sete dias do mês de março 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 de Cartório da 3ªZE/MT

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PETIÇÃO N.º 3-92.2018.611.0006
Vistos etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para expedição de certidão de quitação
eleitoral, com prazo de validade indeterminado, em razão de doença mental.
Verifica-se que a interessada SEVERINA TORRES BANDEIRA, por intermédio sua filha e
curadora, trouxe documentação comprobatória da interdição e da moléstia que lhe acometeu.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização do
cadastro junto à Receita Federal do Brasil, de modo a minimizar eventuais prejuízos disso
decorrentes, de modo que AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL,
COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, nos termos do art. 2º da Resolução TSE nº
21.920/2004.
Consigno, ainda, que a expedição da citada certidão não impede, desde que cessado o
impedimento, o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento
de multa, nos termos do que estabelece a Res. TSE 21.920/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Ramon Fagundes Botelho - Juiz Eleitoral em substituição

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO Nº 500-10.2012.6.11.0009
Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Andreia Santos de Almeida Soares e outros
Advogado: Fernando Saldanha Farias – OAB/MT nº 15.512
Vistos em correição.
Trata-se de Representação Eleitoral formulada pelo Ministério Público em face de Andreia
Santos de Almeida Soares, José Maria Alves Vilar, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Mari
Nereide Palácio Gonzales, Magna Caldeira de Souza e Natalina Sousa Gonçalves, na qual este
Juízo condenou os representados Andreia Santos de Almeida Soares e José Maria Alves Vilar
ao pagamento da multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a representada
Sylvia Maria de Assis Cavalcante ao pagamento de multa pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e, as demais representadas: Mari Nereide Palácio Gonzales, Magna Caldeira de Souza e
Natalina Souza Gonçalves, ao pagamento da multa pecuniária no valor de R$ 5.520,50 (cinco
mil quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos), fls. 133/138.
Transitada em julgado a decisão, os representados postularam às fls. 326/328, 330/331 e
333/335, o parcelamento das multas arbitradas.
À fl. 340, os pedidos foram deferidos na forma requerida.
Nesses termos, verifica-se nos documentos juntados ao longo da tramitação dos autos (fls.
350/502), bem como da certidão de fl. 503, que os representados efetuaram o pagamento
integral da multa arbitrada na sentença de fls. 133/138.
Portanto, considerando que a dívida foi quitada integralmente, e não havendo outras
providências a serem tomadas, em consonância com a manifestação ministerial determino o
arquivamento deste feito.
Realize os procedimentos de praxe.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Barra do Garças/MT, 27 de fevereiro de 2018.
Assinado por: FERNANDO DA FONSÊCA MELO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
DESPACHO AUTOS 3-68.2018 - DESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
AUTOS: 3-68/2018
Execução Penal Eleitoral
Autos originais: 1276-63.2010.6.11.0014
Ação Penal 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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Visto,
Trata-se de Executivo de Pena do réu Daniel Francisco Farias, condenado à pena de 01(um)
ano de reclusão em regime inicial fechado, substituída por uma restritiva de direito e
05(cinco) dias multa.
Dessa forma, designo audiência admonitória para dia 17 de abril de 2018, às 14:00 horas, no
Fórum desta Comarca de Jaciara-MT.
Intime-se o réu, bem como, seu patrono através de publicação no Diário Eletrônico, e em caso
de não possuir patrono habilitado, que seja questionado, no momento da intimação, se o
mesmo tem condições de constituir advogado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Jaciara-MT, 05 de março de 2018.
Assinado por: Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz Eleitoral
DESPACHO AUTOS 4-53.2018 - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
AUTOS: 4-53/2018
Execução Penal Eleitoral
Autos originais: 1276-63.2010.6.11.0014
Ação Penal Eleitoral
Advogado: Diego Tobias Damian - OAB/MT 10.257
Visto,
Trata-se de Executivo de Pena do réu Wilson Virgínio de Lima, condenado à pena de 01(um)
ano de reclusão em regime inicial fechado, substituída por uma restritiva de direito e
05(cinco) dias multa.
Dessa forma, designo audiência admonitória para dia 17 de abril de 2018, às 14:30 horas, no
Fórum desta Comarca de Jaciara-MT.
Intime-se o réu, bem como, seu patrono através de publicação no Diário Eletrônico, e, em
caso de não possuir patrono habilitado, que seja questionado, no momento da intimação, se o
mesmo tem condições de constituir advogado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Jaciara-MT, 05 de março de 2018.
Assinado por: Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz Eleitoral
DESPACHO AUTOS 46-39.2017.6.11.0014
Processo n.º 46-39.2017.611.0014
Advogados: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB/MT 6.699
GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS OAB/MT 16.472
Vistos, etc.
Em função da necessidade de remanejamento de pauta, redesigno audiência para inquirição
de testemunhas de acusação e defesa, para a data de 17 de abril de 2018, às 15h00 min.
Providencie-se a intimação das testemunhas e das partes.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Jaciara/MT, 05 de março de 2018.
Assinado por: Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 27/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 45 da Resolução
TSE n.º 23.464/2015, divulga o recebimento da Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos apresentada pelo órgão do Partido Trabalhista Brasileiro no município de Alto Boa
Vista/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Ficam também por meio deste edital, todos cientes de que, no prazo de 3 (três) dias,
contados a partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de São
Félix do Araguaia/MT, aos sete de março de dois mil e dezoito. Eu,_________, Tiago Lima
Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pela
MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
EDITAL N°26/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
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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virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 45 da Resolução
TSE n.º 23.464/2015, divulga o recebimento das Declarações de Ausência de Movimentação
de Recursos apresentadas pelos partidos políticos abaixo identificados, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Município

Partido

São Félix do Araguaia/MT PV – Partido Verde
Alto Boa Vista/MT

Representante
Rodrigo Vasconcelos da Costa

PSL – Partido Social Liberal Francisca Maria Barros Christichini

Ficam também por meio deste edital, todos cientes de que, no prazo de 3 (três) dias,
contados a partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de São
Félix do Araguaia/MT, aos sete de março de dois mil e dezoito. Eu,_________, Tiago Lima
Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pela
MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO:100-02.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
201
INTERESSADO:PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – LUCIARA/MT
ADVOGADO:
MÁRCIO CASTILHO DE MORAES OAB/MS 7.247
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido Socialista Brasileiro, no
município de Luciara/MT.
O partido trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-03 e instrumento de procuração à
fl.04.
Nas fls. 13-14 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 17 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se a ausência de movimentação financeira no extrato bancário presente
no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Outrossim, tampouco se observa
quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em
questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 13-14.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 17.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO as
presentes contas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:14-65.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015
INTERESSADO:PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LUCIARA/MT
ADVOGADO: GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ OAB/MT 20.220/O; DANILO SCHEMBEK
SOUZA OAB/MT 19.907/O
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2015 pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, no município de Luciara/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-04, com juntada de
instrumento de procuração à fl.20.
Nas fls. 09-11 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Nas fls. 25-26 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.

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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Na fl. 28 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 25-26.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 28.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:21-23.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – LUCIARA/MT
ADVOGADO: MÁRCIO CASTILHO DE MORAES OAB/MS 7.247
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido da Mulher Brasileira, no
município de Luciara/MT.
O partido trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-03 e instrumento de procuração à
fl.04.
Nas fls. 14-15 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 18 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se a ausência de movimentação financeira no extrato bancário presente
no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Outrossim, tampouco se observa
quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em
questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 14-15.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 18.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO as
presentes contas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:23-90.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: DANIELA CAETANO DE BRITO OAB/MT 9.880
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, no município de São Félix do Araguaia/MT.
Após manter-se inerte no prazo legal de apresentação de prestações de contas, o partido foi
intimado via mandado e trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-04.
Nas fls. 06-07 consta edital publicado no DJe, notificando o recebimento da prestação de
contas.
Nas fls. 13-14 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.

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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Na fl. 17-18 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 13-14
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 17-18.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:25-60.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PR – PARTIDO DA REPÚBLICA – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: ACÁCIO ALVES SOUZA OAB/MT 14.724-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido da República, no município de
São Félix do Araguaia/MT.
Após manter-se inerte no prazo legal de apresentação de prestações de contas, o partido foi
intimado via mandado e trouxe aos autos a prestação em petição às fls.08-10.
Nas fls. 12-13 consta edital publicado no DJe, notificando o recebimento da prestação de
contas.
Nas fls. 22-23 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 26-27 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 22-23
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 26-27.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:26-45.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: JOSÉ GENILSON BRAYNER – OAB/GO 35.137
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, no município de Alto Boa Vista/MT.
O partido trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-03 e instrumento de procuração à
fl.12.
Nas fls. 17-18 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.

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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Na fl. 21 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se a ausência de movimentação financeira no extrato bancário presente
no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Outrossim, tampouco se observa
quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em
questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 17-18.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 21.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO as
presentes contas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:28-15.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADO:PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA– ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: DENISE DE OLIVEIRA – OAB/MT 21.304
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido da Mulher Brasileira, no
município de Alto Boa Vista/MT.
O partido trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-03 e instrumento de procuração à
fl.07.
Nas fls. 18-19 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 22 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se a ausência de movimentação financeira no extrato bancário presente
no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Outrossim, tampouco se observa
quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em
questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 18-19.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 22.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO as
presentes contas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:48-40.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2013
INTERESSADO:PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2013 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-03.
Nas fls. 09-10 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Nas fls. 12-13 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 16 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
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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Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência de juntada extrato bancário não macula as presentes
contas, porquanto inexiste qualquer indício de movimentação financeira apta a ensejar a
obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE.
Outrossim, tampouco se observa quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios
estaduais ao órgão partidário em questão.
Ademais, em que pese não haver procurador constituído nos autos, denota-se que este grave
vício deve ser interpretado à luz da regra de transição constante do art.64 §3°, II da
Resolução TSE 23.464/2015, ensejando a aplicação da Resolução 21.841/2004 – silente sobre
a necessidade de constituição de procurador. Dito isso, dado que a ausência deste documento
não era exigida naquela resolução, não é possível estender a aplicação de regra mais
restritiva do ato normativo mais novo ao mais antigo.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 12-13.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 16.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:54-13.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADO: EMÍLIA BORGES DE SÁ – OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido Republicano Brasileiro, no
município de Novo Santo Antônio/MT.
O partido trouxe aos autos a prestação em petição às fls.05-07 e instrumento de procuração à
fl.06.
Nas fls. 14-15 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 18 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se a ausência de movimentação financeira no extrato bancário presente
no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Outrossim, tampouco se observa
quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em
questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 14-15.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 18.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO as
presentes contas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:55-95.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADO: EMÍLIA BORGES DE SÁ OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido da Mulher Brasileira, no
município de Novo Santo Antônio/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 09-11.
Nas fls. 12-13 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Nas fls. 18-19 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
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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Na fl. 22 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 18-19.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 22.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:56-17.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014
INTERESSADO:PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2014 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-03, com juntada de
instrumento de procuração à fl.13.
Nas fls. 14-15 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Nas fls. 22-23 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 26 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 18-19.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 22.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:57-02.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2013
INTERESSADO:PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2013 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-04, com juntada de
instrumento de procuração à fl.13.
Nas fls. 14-16 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
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Nas fls. 18-19 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 22 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência de juntada extrato bancário não macula as presentes
contas, porquanto inexiste qualquer indício de movimentação financeira apta a ensejar a
obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE.
Outrossim, tampouco se observa quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios
estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 18-19.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 22.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:72-68.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015
INTERESSADO:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: MÁRCIO CASTILHO DE MORAES OAB/MS 7.247
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2015 pelo Partido Republicano Brasileiro, no
município de São Félix do Araguaia/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-20.
Nas fls. 25-28 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Após intimação, foi juntado instrumento de procuração nos autos, às fls.30-31.
Nas fls. 37-38 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 41 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 37-38.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 41.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:75-86.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
Após manter-se inerte no prazo legal de apresentação de prestações de contas, o partido foi
intimado via mandado e trouxe aos autos a prestação em petição às fls.07-09.
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Nas fls. 10-12 consta edital publicado no DJe, notificando o recebimento da prestação de
contas.
Nas fls. 19-20 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 23-24 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 19-20
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 23-24.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:80-45.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015
INTERESSADO:PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2015 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
O partido apresentou prestação de contas em petição às fls. 02-04, com juntada de
instrumento de procuração à fl.15.
Nas fls. 16-17 consta certidão de publicação de edital no DJe, notificando o recebimento da
prestação de contas.
Nas fls. 19-20 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 23 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência de juntada extrato bancário não macula as presentes
contas, porquanto inexiste qualquer indício de movimentação financeira apta a ensejar a
obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE.
Outrossim, tampouco se observa quaisquer repasses de Fundo Partidário dos diretórios
estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 19-20.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 23.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:99-17.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO:PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB/MT 23.724
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo Partido Humanista da Solidariedade,
no município de Alto Boa Vista/MT.
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Após manter-se inerte no prazo legal de apresentação de prestações de contas, o partido foi
intimado via mandado e trouxe aos autos a prestação em petição às fls.02-03 e instrumento
de procuração à fls.09.
Nas fls. 14-15 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 18-19 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas, inexistindo indícios de irregularidades na documentação apresentada.
Com efeito, denota-se que a ausência extrato bancário presente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA) não macula as presentes contas, porquanto inexiste qualquer indício de
movimentação financeira apta a ensejar a obrigatoriedade de sua abertura, nos termos do
Art. 6§1° da Resolução 23.464/15 do TSE. Outrossim, tampouco se observa quaisquer
repasses de Fundo Partidário dos diretórios estaduais ao órgão partidário em questão.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 14-15.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 18-19.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
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 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 02/2018
PORTARIA Nº. 02/2018
A Excelentíssima Senhora Juíza da 15ª Zona Eleitoral do Mato Grosso, Dra. JANAÍNA CRSTINA
DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO que, conforme informação recebida por este juízo eleitoral, por meio do
Ofício-Circular CGE n. 012/17, a partir de 11/12/2017, será obrigatória a utilização da GRU
Simples, pagável exclusivamente em agências do Banco do Brasil, para o recolhimento de
espécie/valor de multa no âmbito da Justiça Eleitoral de valores inferiores a R$ 50,00
(cinquenta reais);
CONSIDERANDO que o exercício da cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil
(art. 1°, II, da Constituição Federal de 1988), estando diretamente relacionada ao regular
exercício dos direitos políticos pelos eleitores, bem como ante a ausência de proporcionalidade
e razoabilidade em exigir do eleitor que percorra distâncias superiores a cem quilômetros para
realizar o pagamento de multa que, na maioria das vezes, é equivalente ao valor de R$ 3,51
(três reais e cinquenta e um centavos);
RESOLVE:
Art. 1º DEFERIR os requerimentos de dispensa de multa eleitoral cujo fato gerador seja a
ausência às urnas, requeridos pelos eleitores que tenham domicílio eleitoral no município de
Luciara/MT.
§ 1º A dispensa de multa eleitoral mencionada no caput deste artigo só será deferida nos
casos cujo único intuito seja a obtenção de certidão de quitação eleitoral;
§ 2º Não será deferida a dispensa de multa nas operações de alistamento eleitoral, revisão,
transferência e 2ª (segunda) via de título eleitoral que importe na necessidade de
comparecimento do eleitor na sede do Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, em São Félix
do Araguaia/MT.
§ 3º A eficácia da dispensa de multa eleitoral está condicionada à inexistência de agência ou
posto de atendimento do Banco do Brasil no município de Luciara/MT, devendo ser suspensa
tão logo o município referido seja atendido pela rede bancária.
Art. 2º Lance-se o ASE 078 - Quitação de multa eleitoral, motivo/forma 2 (dispensa de
recolhimento) - no cadastro eleitoral dos requerentes, referente à dispensa de multa
deferida.
§ 1º O lançamento do ASE referido no caput fica condicionado ao preenchimento dos
requisitos elencado no art. 1º desta portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Félix do Araguaia-MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA - Juíza Eleitoral da 15ª ZE
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DESPACHOS
DESPACHO PROCESSO:1-32.2017.6.11.0015
PROCESSO:

1-32.2017.6.11.0015

REPRESENTANTE:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, PARTIDO DA REPÚBLICA – PR,
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

ADVOGADOS:

DIOGO EGÍDIO SACHS OAB/MT n° 4.894 e ELLY CARVALHO JÚNIOR, OAB
MT n°6.132-B

REPRESENTADOS: JANAILZA TAVEIRA LEITE e JOSÉ DIVINO MARTINS DA COSTA
ADVOGADO:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907

Vistos etc.
Trata-se de pedido de impetração de recurso, realizado pelos PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
– PPS, PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do Município
de São Félix do Araguaia-MT.
Com efeito, após o recebimento deste, em despacho à fl.194, e a apresentação tempestiva de
contrarrazões às fls.195-210, ausentes quaisquer outras providências, DETERMINO a remessa
IMEDIATA dos presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com as
anotações necessárias e grafando nossas homenagens de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
Às providências.
São Félix do Araguaia, 08 de março de 2018.
Assinado por: JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA - Juíza Eleitoral da 15ª ZE

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 13-43.2017.6.11.0016
EDITAL Nº 14/2018
O Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente o Diretório Municipal do Partido Verde do município de Santa Terezinha-MT,
que, nos autos do processo nº 13-43.2017.6.11.0016 (Prestação de contas – Exercício
Financeiro – 2016), em curso perante esta zona eleitoral, foi exarada sentença declarando a
não apresentação das contas referentes ao Exercício Financeiro de 2016 do Partido Verde de
Santa Terezinha-MT, com a consequente proibição de recebimento de quotas do Fundo
Partidário e suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal enquanto não
for regularizada a situação, cujo conteúdo está à disposição neste Cartório Eleitoral. Assim
sendo, fica o representante do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE SANTA
TEREZINHA-MT comunicado dos termos da sentença nos autos em epígrafe. 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 pelo prazo de 15
(quinze) dias e sua cópia afixada no átrio deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Vila Rica, aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito. Eu,_____________,
Ana Luisa Aguiar Pace, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado
pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 45-48.2017.6.11.0016
EDITAL Nº 16/2018
O Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente o Diretório Municipal do Solidariedade – SD – do município de Vila Rica-MT,
que, nos autos do processo nº 45-48.2017.6.11.0016 (Prestação de contas – Exercício
Financeiro – 2016), em curso perante esta zona eleitoral, foi exarada sentença declarando a
não apresentação das contas referentes ao Exercício Financeiro de 2016 do Partido
Solidariedade – SD – de Vila Rica-MT, com a consequente proibição de recebimento de quotas
do Fundo Partidário e suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
enquanto não for regularizada a situação, cujo conteúdo está à disposição neste Cartório
Eleitoral. Assim sendo, fica o representante do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE – SD – DE VILA RICA-MT comunicado dos termos da sentença nos autos em
epígrafe. 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
pelo prazo de 15 (quinze) dias e sua cópia afixada no átrio deste Cartório Eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Vila Rica, aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito.
Eu,_____________, Ana Luisa Aguiar Pace, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
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Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 460-65.2016.6.11.0016
EDITAL Nº 15/2018
O Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente o Diretório Municipal do Partido Verde do município de Santa Terezinha-MT,
que, nos autos do processo nº 460-65.2016.6.11.0016 (Prestação de contas – Campanha –
Eleições 2016), em curso perante esta zona eleitoral, foi exarada sentença declarando a não
apresentação das contas referentes ao Exercício Financeiro de 2016 do Partido Verde de Santa
Terezinha-MT, com a consequente proibição de recebimento de quotas do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação, cujo conteúdo está à disposição neste Cartório
Eleitoral. Assim sendo, fica o representante do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE
DE SANTA TEREZINHA-MT comunicado dos termos da sentença nos autos em epígrafe. 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 pelo prazo de
15 (quinze) dias e sua cópia afixada no átrio deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Vila Rica, aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito. Eu,_____________,
Ana Luisa Aguiar Pace, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado
pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 3/2018 - 20ª ZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou e a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº 1/2013/20ªZEMT (DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento dos interessados
e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral,
relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste juízo,
no período de JANEIRO de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-32018-20180227131633139-ee3ebb953384eecb60b23cffe64b5885.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral e da Central de
Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do mês de
fevereiro de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório - Por Deleg. - Port.
1/2013-20ª ZE
EDITAL Nº 4/2018 - 20ª ZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº
1/2013/20ªZE-MT (DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento
dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e
art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº
1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores, no
âmbito deste juízo, no período de 08 a 15 de janeiro de 2018, sendo deferidos os
requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-42018-20180228110645423-37016f0afafc750b5e3f3d6686f50949.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral e da Central de
Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de
fevereiro de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório - Por Deleg. - Port.
1/2013-20ª ZE
EDITAL Nº 5/2018 - 20ª ZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº
1/2013/20ªZE-MT (DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento
dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e
art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº
1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores, no
âmbito deste juízo, no período de 16 a 31 de janeiro de 2018, sendo deferidos os
requerimentos relacionados no link abaixo:
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http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-52018-20180228114109329-c12beb871fdf2e7cb31e46cbb9641d24.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral e da Central de
Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de
fevereiro de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório - Por Deleg. - Port.
1/2013-20ª ZE
EDITAL Nº 6/2018 - 20ª ZE-MT
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº
1/2013/20ªZE-MT (DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento
dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e
art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº
1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores, no
âmbito deste juízo, no período de 1º a 15 de fevereiro de 2018, sendo deferidos os
requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-62018-20180228114441174-8ca0542cee9c8285a344fcea5dcca093.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral e da Central de
Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de
fevereiro de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório - Por Deleg. - Port.
1/2013-20ª ZE

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 31-46.2017.6.11.0022
Prestação de Contas (Protocolo nº 32.805/2017)
Interessado: PSD – Santa Carmem – MT
Advogada: Silvia Ryba de Oliveira – OAB/MT nº 16.134
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Social
Democrático– PSD do município de Santa Carmem (MT), relativa ao exercício de 2016,
conforme dispõem os artigos 32 e seguintes da Lei 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.464/2015.
Procedida à análise das contas respectivas, o Parecer Técnico sugeriu a aprovação das contas
referentes ao exercício financeiro de 2016 prestadas pelo PSD de Santa Carmem (fls.
133/134).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (f.
144).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Consta no caderno processual a integralidade dos documentos obrigatórios, subscritos por
profissionais legalmente habilitados.
Outrossim, o Balanço Patrimonial atinente ao exercício financeiro de 2016 foi devidamente
publicado e as contas não foram impugnadas no curso do prazo legal.
Ainda, a análise sistemática das contas apresentadas revela a compatibilidade lógica do
lançamento contábil com a manutenção do órgão partidário, haja vista a escrituração de todas
as receitas arrecadadas e as despesas efetivadas. Ademais, as receitas arrecadadas
transitaram regularmente pela conta bancária da agremiação, conforme demonstra o
documento de f. 72 e extrato bancário de f. 87 e os gastos ordinários e eleitorais foram
devidamente comprovados (fls. 66/67 e 88/99).
E, tal qual informado no parecer de fls. 133/134, a ausência de informação acerca das contas
bancárias nº 4707 e nº 4421, ambas do Banco Bradesco, agência 1305, no demonstrativo
“relação de contas bancárias” (f. 77) não macula a regularidade das contas, dada a
inexistência de lançamentos em relação a referidas contas bancárias (f. 135).
Regulares, portanto, as contas apresentadas.
Isto posto, em consonância com a manifestação ministerial, acolho o Parecer Técnico e
APROVO as contas referentes ao exercício financeiro de 2016 prestadas pelo diretório
municipal do Partido Social Democrático – PSD do município de Santa Carmem (MT), nos
termos do inciso I do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Sinop-MT, 8/3/18.
Assinado por: Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz Eleitoral
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PROCESSO Nº 31-46.2017.6.11.0022
Prestação de Contas (Protocolo nº 32.805/2017)
Interessado: PSD – Santa Carmem – MT
Advogada: Silvia Ryba de Oliveira – OAB/MT nº 16.134
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Social
Democrático– PSD do município de Santa Carmem (MT), relativa ao exercício de 2016,
conforme dispõem os artigos 32 e seguintes da Lei 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.464/2015.
Procedida à análise das contas respectivas, o Parecer Técnico sugeriu a aprovação das contas
referentes ao exercício financeiro de 2016 prestadas pelo PSD de Santa Carmem (fls.
133/134).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (f.
144).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Consta no caderno processual a integralidade dos documentos obrigatórios, subscritos por
profissionais legalmente habilitados.
Outrossim, o Balanço Patrimonial atinente ao exercício financeiro de 2016 foi devidamente
publicado e as contas não foram impugnadas no curso do prazo legal.
Ainda, a análise sistemática das contas apresentadas revela a compatibilidade lógica do
lançamento contábil com a manutenção do órgão partidário, haja vista a escrituração de todas
as receitas arrecadadas e as despesas efetivadas. Ademais, as receitas arrecadadas
transitaram regularmente pela conta bancária da agremiação, conforme demonstra o
documento de f. 72 e extrato bancário de f. 87 e os gastos ordinários e eleitorais foram
devidamente comprovados (fls. 66/67 e 88/99).
E, tal qual informado no parecer de fls. 133/134, a ausência de informação acerca das contas
bancárias nº 4707 e nº 4421, ambas do Banco Bradesco, agência 1305, no demonstrativo
“relação de contas bancárias” (f. 77) não macula a regularidade das contas, dada a
inexistência de lançamentos em relação a referidas contas bancárias (f. 135).
Regulares, portanto, as contas apresentadas.
Isto posto, em consonância com a manifestação ministerial, acolho o Parecer Técnico e
APROVO as contas referentes ao exercício financeiro de 2016 prestadas pelo diretório
municipal do Partido Social Democrático – PSD do município de Santa Carmem (MT), nos
termos do inciso I do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Sinop-MT, 8/3/18.
Assinado por: Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL nº 008/2018
PRAZO 30 DIAS
O Exmo. Sr. MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO, Meritíssimo Juiz Eleitoral da 23ª Zona do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que neste Juízo da 23ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, tramita:
Processo nº 924-68.2016.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Candidato: Robson Pereira de Lima
Município: Nova Canaã do Norte
e determina a expedição deste edital com a FINALIDADE de:
INTIMAR o candidato ROBSON PEREIRA DE LIMA, brasileiro, atualmente em local incerto e
não sabido, para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente suas contas da campanha
eleitoral de 2016, devendo fazê-lo por meio de advogado devidamente constituído por
procuração. Consignando, ainda, que decorrido o prazo e permanecendo a omissão, suas
contas serão julgadas como não prestadas, advindo assim, as consequências legais previstas
na Resolução TSE nº 23.463/2015.
DECISÃO: “... intime-se o prestador de contas por meio de edital, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico, por 1 (uma) vez, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, afixando-se cópia
no mural do Cartório Eleitoral, devendo ser consignado no edital que o prestador de contas
tem o prazo de 3 (trinta) dias para apresentar as contas de sua campanha eleitoral das
Eleições de 2016, devendo fazê-la, por meio de advogado devidamente constituído por
procuração. Consigne-se, ainda, que decorrido o prazo, permanecendo a omissão, serão
imediatamente julgadas não prestadas as contas, com as sanções e consequências legais daí
advindas, observando para tanto o procedimento do art. 45, § 4º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.”
E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral pelo prazo de 30 (trinta) dias e no
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Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, por 30 (trinta) edições consecutivas. Dado e passado
nesta cidade de Colíder/MT, ao oitavo dia do mês de março de 2018. Eu, __________ Carlos
Gomes dos Santos, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório, o digitei e assino. Colíder/MT, 8 de
março de 2018.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
RELAÇÃO DE ÓBITOS
EDITAL Nº 07/2018
O Exmo. Senhor Maurício Alexandre Ribeiro, MM. Juiz da 23ª Zona Eleitoral/MT, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra
disponível em cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrição de eleitores cancelados por registro de falecimento, no âmbito
deste Juízo, no mês de fevereiro de 2018, para eventual contestação, no prazo de 05 (cinco)
dias.
E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Colíder/MT, ao sexto dia do mês de fevereiro de
2018. Eu, __________ Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e assino, nos
termos da Portaria 001/2013.
Colíder/MT, 6 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 2-27.2016.6.11.0023 - PC
Processo nº 2-27.2016.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido Democratas – DEM – Colíder-MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Democratas –
DEM – Colíder-MT, relativa ao exercício financeiro de 2015, conforme dispõem os artigo 30 e
seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela Resolução TSE nº 23.432/2014.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 29/30), posto que o Partido
Democratas – DEM – Colíder-MT apresentou suas contas sem estar representado por
advogado, a agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua
capacidade postulatória, conforme certidão de p. 33.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.432/2014, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 45, V, b, da Resolução TSE nº
23.432/2014.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido Democratas – DEM – Colíder-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal, deixou de constituir advogado para representar em juízo o partido,
restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido Democratas – DEM – Colíder-MT,
relativa ao exercício financeiro de 2015, com fundamento no art. 45, V, b, da Resolução TSE
nº 23.432/2014 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil. Como consequência, nos
termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 47 da Resolução TSE nº 23.432/2014,
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SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência
do Partido Democratas – DEM – Colíder-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 28-88.2017.6.11.0023 - PC
Processo nº 28-88.2017.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido Social Democrático – PSD – Nova Santa Helena/MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Social
Democrático – PSD, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016,
conforme dispõem os artigo 30 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 55/56), posto que o PSD de Nova
Santa Helena-MT apresentou suas contas sem estar representado por advogado, a
agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua capacidade
postulatória, conforme certidão de p. 57.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido Social Democrático – PSD, de Nova Santa Helena-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal (p. 57/58), deixou de constituir advogado para representar em juízo o
partido, restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido Social Democrático – PSD, de
Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 46,
IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.
Como consequência, nos termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar
a inadimplência do Partido Social Democrático – PSD, de Nova Santa Helena-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
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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Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 29-73.2017.6.11.0023 - PC
Processo nº 29-73.2017.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido Democratas – DEM – Nova Santa Helena/MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Democratas –
DEM, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, conforme dispõem
os artigo 30 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela Resolução TSE nº
23.464/2015.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 55/56), posto que o DEM de Nova
Santa Helena-MT apresentou suas contas sem estar representado por advogado, a
agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua capacidade
postulatória, conforme certidão de p. 57.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido Democratas – DEM, de Nova Santa Helena-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal (p. 57/58), deixou de constituir advogado para representar em juízo o
partido, restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido Democratas – DEM, de Nova
Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 46, IV, b,
da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil. Como
consequência, nos termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48 da Resolução TSE nº
23.464/2015, SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência do Partido Democratas – DEM, de Nova Santa Helena-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 30-58.2017.6.11.0023 - PC
Processo nº 30-58.2017.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Nova Santa Helena/MT
Vistos etc.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de
2016, conforme dispõem os artigo 30 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 57/58), posto que o PSDB de Nova
Santa Helena-MT apresentou suas contas sem estar representado por advogado, a
agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua capacidade
postulatória, conforme certidão de p. 59.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de Nova Santa Helena-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal (p. 57/58), deixou de constituir advogado para representar em juízo o
partido, restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento
no art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil. Como consequência, nos termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de
Nova Santa Helena-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 31-43.2017.6.11.0023 - PC
Processo nº 31-43.2017.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido da Mulher Brasileira – PBM – Nova Santa Helena/MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido da Mulher
Brasileira – PMB, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016,
conforme dispõem os artigo 30 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 57/58), posto que o PMB de Nova
Santa Helena-MT apresentou suas contas sem estar representado por advogado, a
agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua capacidade
postulatória, conforme certidão de p. 59.
Vieram os autos conclusos.
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
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Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido da Mulher Brasileira – PMB, de Nova Santa Helena-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal (p. 57/58), deixou de constituir advogado para representar em juízo o
partido, restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido da Mulher Brasileira – PMB, de
Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 46,
IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.
Como consequência, nos termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar
a inadimplência do Partido da Mulher Brasileira – PMB, de Nova Santa Helena-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 32-28.2017.6.11.0023 - PC
Processo nº 32-28.2017.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB – Nova Santa Helena/MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro – PSB, de Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, conforme
dispõem os artigo 30 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentados pela Resolução TSE nº
23.464/2015.
Instado a regularizar sua representação processual (p. 57/58), posto que o PSB de Nova
Santa Helena-MT apresentou suas contas sem estar representado por advogado, a
agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para regularização de sua capacidade
postulatória, conforme certidão de p. 59.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
De início convém esclarecer que, conforme dicção expressa do artigo 37, § 6º, da Lei
9.096/95, incluído na reforma eleitoral promovida pela Lei nº 12.034/09, as prestações de
contas passaram a ter caráter jurisdicional. Assim, desde a referida reforma, nos processos de
prestação de contas, os partidos políticos deverão ser representados por advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Regulamentando o tema, a Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 29, XX, estabeleceu
que o processo de prestação de contas, entre outras peças, deve ser apresentado à Justiça
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Eleitoral, com devidamente instruída com o instrumento de mandato para constituição de
advogado. Vejamos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com
a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as
intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
Verificada a ausência da representação processual do órgão partidário, este será notificado
para sanar o defeito. Decorrido o prazo sem a devida regularização haverá óbice a análise das
contas, conforme interpretação do art. 44 c/c art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Assim, no presente, há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao
subsequente julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do
Partido Socialista Brasileiro – PSB, de Nova Santa Helena-MT.
Com efeito, o órgão partidário, mesmo após efetiva intimação, efetivada na pessoa de seu
representante legal (p. 57/58), deixou de constituir advogado para representar em juízo o
partido, restando, portanto, evidente a falta de capacidade postulatória, essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante ao exposto, tendo em vista o descumprimento pela parte autora do ônus processual, que
implica na impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e
DECLARO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Partido Socialista Brasileiro – PSB, de
Nova Santa Helena-MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 46,
IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c Art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.
Como consequência, nos termos art. 37-A, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, SUSPENDO o repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar
a inadimplência do Partido Socialista Brasileiro – PSB, de Nova Santa Helena-MT.
Intime-se do teor desta decisão o partido através do Diário da Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado: 1) registre-se o teor da decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO; 2) comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via email, constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, bem como
carta com aviso de recebimento, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal, pelo prazo fixado na sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Devolvidos os autos e após as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 8569-28.2008.6.11.0023 - EF
Processo nº 8569-28.2008.6.11.0023
Classe: Execução Fiscal
Exequente: União – Procuradoria da Fazenda Nacional-MT
Executado: Deoclesio Monteiro
Vistos etc.
Trata-se de execução fiscal proposta pela União em face de Deoclesio Monteiro em razão de
dívida ativa decorrente de aplicação multa eleitoral no valor consolidado de R$ 39.598,94 (fl.
109).
Despacho de p. 08 ordenou a citação.
Certidão de p. 19vº dando conta que não foi realizada a citação do executado, pois o meirinho
obteve informações que o executado encontrava-se preso na Penitenciária da Ferrugem em
Sinop/MT.
Petição de p. 20 requerendo: a) citação no domicílio eleitoral do executado; b) penhora online
nas contas correntes; c) anotação no RENAJUD para indisponibilizar a transferência do direito
do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4, PLACA NPH
0851, RENAVAM 306389380 E A.F. BV FINANCEIRA S.A.
Despacho de p. 29 defere a citação no domicílio eleitoral, sendo que, a análise dos demais
pedidos ficou para depois da efetivação da citação e constatação de ausência de pagamento.
Certidão de p. 43 dando conta que não foi realizada a citação do executado, pois o meirinho
obteve informação de que o executado havia mudado de endereço, sendo que não se sabe
precisar o endereço atual.
Petição de p. 49 requerendo a citação do executado em seu novo domicílio e reiterando os
pedidos de penhora online e anotação no RENAJUD.
Despacho de p. 55 ordena expedição de carta precatória para citação do executado.
Carta precatória expedida à p. 57.
Certidão de p. 61 dando conta que não foi realizada a citação do executado, pois o meirinho
não o localizou.
Petição de p. 73/73vº requerendo citação por edital, penhora online e anotação no RENAJUD.
Despacho de p. 80 deferiu o pedido de citação por edital por publicação no órgão oficial.
Citação efetivada em 18/04/2016 (p. 84).

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. 2599

Cuiabá, sexta-feira, 9 de março de 2018

29

Ante a ausência de manifestação do executado e constituição de advogado, conforme
determinação contida no despacho de p. 80, os autos foram encaminhados a Defensoria
Pública.
Embargos à execução apresentados às p. 87/92vº. Nos embargos alegou-se: a) em
preliminar, nulidade da citação por edital, a uma, porque o exequente não teria requerido a
citação do cônjuge do executa, a duas, porque não teriam sido esgotadas todas as forma de
localização pessoal do executado; b) no mérito, prescrição do crédito tributário, vez que o
despacho que ordenou a citação é datado 17/07/2009, portanto, mais 5 anos da data da
constituição do crédito, o que teria ocorrido em 02/07/2004.
Impugnação aos embargos à execução apresentados às p. 103/108vº. Alegou-se: a) validade
da citação por edital; b) ausência de prescrição, vez que a citação válida provoca a
interrupção da prescrição, retroagindo a data do ajuizamento da execução. Requer
improcedência das alegações, autuação autônoma dos embargos e prosseguimento da
execução.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
Nos exatos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo
qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
Sendo que, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou executado.
Na execução fiscal, cabe citação por edital, com base no art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80. No
entanto, tal modalidade de citação somente pode ocorrer após o esgotamento de todos os
meios possível de localização do executado. Neste sentido é o enunciado 414 da Súmula do
STJ “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais
modalidades”.
Coube ao Código de Processo Civil regular esse modalidade de citação em seu art. 256 e
seguintes. Conforme preceitua o CPC a citação por edital será feita: a) quando desconhecido
ou incerto o citando; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o
citando; nos casos expressos em lei.
E continua o Código em seu art. 256, § 3º, “o réu será considerado em local ignorado ou
incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo
de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos”.
Muito embora na execução fiscal exaurir todas as tentativas de citação não equivalha a
determinar que o oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes, bastando
uma única tentativa, seguindo-se da certidão que ateste não ter sido o executado localizado
em seu domicílio, para viabilizar a citação por edital, entendo, nos presentes autos, que a
citação por edital realizada está maculada pela nulidade. Isto porque, quando do cumprimento
da primeira ordem de citação, o oficial de justiça certificou à p. 19vº que o executado
encontrava-se preso na Penitenciária da Ferrugem em Sinop/MT.
Desta feita, o executado não estava em local incerto, não sabido ou inacessível. Deste modo,
caberia a exequente diligenciar e providenciar a citação no estabelecimento prisional, evitando
requerer a citação em outro domicílio. A medida que, nos exatos termos do artigo 76 do
Código Civil o preso tem domicílio necessário que é justamente o local em que cumprir a
sentença. Até porque, se o executado estava preso, por consectário lógico, não poderia ser
encontrado nos endereços constantes das certidões de p 43 e 61.
Portanto, eivada de nulidade a citação por edital realizada nos presentes autos, vez que,
conforme delineado acima o executado não estava em local incerto. Neste sentido enunciado
351 da Súmula do STF “é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da
federação em que o juiz exerce a sua jurisdição”.
Se não era certo que o executado efetivamente estava recolhido em estabelecimento
prisional, caberia ao exequente tomar as medidas necessárias para diligenciar no sentido de
verificar a veracidade da informação, e, acaso positivo, requerer a citação do executado no
local onde aquele cumpria a pena.
Ante o exposto, reconheço e declaro a nulidade citação edilícia realizada no bojo da presente
execução fiscal, e, considerando que o executado não foi localizado até a presente data, nos
termos do art. 40 e §§, da Lei nº 6.830/80, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo 1
(um) ano. Decorrido o prazo, sem que seja localizado o devedor, arquivem-se os autos.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO
Como é sabido a pretensão da Fazendo Pública para cobrança de créditos prescreve em 05
(cinco) anos, constados da sua data da sua constituição definitiva.
No caso sob análise, o crédito da Fazenda Pública é de natureza não tributária e decorreu de
imposição de multa por infração à legislação eleitoral, cuja constituição definitiva se deu por
sentença em 02/07/2004, iniciando-se a parte dessa data o prazo prescricional em desfavor
da Fazenda Pública.
Após a inscrição do crédito em dívida ativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional propôs a
presente ação de execução fiscal em 20/12/2007.
Conforme expressa previsão legal, contida no § 2º do artigo 8º da Lei. 6.830/80, em
execução fiscal a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação.
Porém, os efeitos da interrupção da prescrição retroagem à data do ajuizamento da execução
fiscal. Esta é a dicção expressa do art. 219, §§ 1º e 2º do Código Processo Civil de 1973,
vigente à época em que proferido o despacho de p. 08, que ordenou a citação.
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O Código de Processo Civil de 2015 tal efeito, ao prescrever em seu art. 240, § 1º, que “a
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido
por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.
Assim, se a constituição definitiva do crédito fazendário deu-se em 02/07/2004, e, a execução
fiscal foi proposta em 20/12/2007, entre uma data e outra decorreu o prazo de 3 anos, 5
meses e 18 dias. Portanto, a pretensão da Fazenda Pública ainda não estava prescrita, vez
que, ainda não tinha transcorrido o prazo de 5 anos.
Muito embora o despacho judicial ordenando a citação só tenha sido proferido em
17/07/2009, cinco anos após a constituição do crédito, este não está prescrito, vez que,
conforme delineando acima os efeitos do despacho proferido à p. 08, que ordenou a citação,
retroage a data da propositura da execução fiscal, não podendo a Fazenda Pública ou
qualquer outra parte ser prejudicada pela demora dos serviços judiciais. Neste sentido é o
enunciado 106 da Súmula do STJ “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição da pretensão do crédito fazendário suscitado
pelo executado.
Por constituírem ação autônoma, sejam os embargos e demais petições e peças processuais
que lhe seguirem, desentranhadas do processo e autuadas em ação própria, na classe
embargos à execução.
Por versarem sobre matéria apenas de direito, desnecessária designação de audiência de
instrução, sendo a presente decisão a sentença dos embargos. Extraiam-se cópias dos
embargos, impugnação aos embargos e desta decisão e juntem-se na execução de fiscal de
nº 8569-28.2008.6.11.0023.
Em razão do reconhecimento da nulidade citação edilícia realizada no bojo da execução fiscal,
e, considerando que o executado não foi localizado até a presente data, nos termos do art. 40
e §§, da Lei nº 6.830/80, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo 1 (um) ano, devendo o
exequente diligenciar e indicar ao juízo o endereço atual para citação do executado. Decorrido
o prazo, sem que seja localizado o devedor, arquivem-se os autos.
Sem custas e despesas processuais correlatas, nos termo dos artigos 26 e 39 da Lei de
Execução Fiscal.
Transitada em julgado, o que será certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Após as
comunicações devidas.
Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se.
Colíder – MT, 05 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE
PROCESSO Nº 94-78.2011.6.11.0023 - AP
Processo nº 94-78.2011.6.11.0023
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Wilson Cargnin, Vantuir Vieira da Silva e José Edivaldo Ribeiro
Advogado: Éber José de Oliveira, OAB/MT 18.013
Vistos etc.
Trata-se de ação penal eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Wilson
Cargnin, Vantuir Vieira da Silva e José Edivaldo Ribeiro (Zé da Corda) pela prática, em tese,
da conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral.
Narra a denúncia (p. 03/05) que no dia 02/09/2008, na residência de José Edivaldo Ribeiro,
os réus realizaram uma festa de confraternização com distribuição gratuita de lanches e
refrigerantes aos munícipes, com o nítido propósito de obterem votos na eleição de 2008.
Ainda segundo a narrativa exordial, os réus Wilson Cargnin e Vantuir Vieira da Silva,
respectivamente, candidatos a prefeito e vice-prefeito, tinham prévio conhecimento da
realização da confraternização e, durante a entrega dos lanches e refrigerantes para a
população, realizaram campanha eleitoral com a entrega de panfletos.
A denúncia veio acompanhada dos documentos e Inquérito Policial de p. 15/176.
Denúncia recebida em 12/07/2011 (p. 178), momento em que determinou-se a citação dos
denunciados e designou-se audiência de interrogatório.
Os réus foram devidamente citados, conforme certidões de p. 182vº, 183vº e 185.
Às p. 218 o Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 367 do CPP, pugnou pela decretação
da revelia do acusado Vantuir Vieira da Silva, haja vista que regularmente citado, deixou de
apresentar defesa e constituir advogado, bem como de comunicar ao Juízo a alteração de seu
endereço.
Os réus Wilson Cargnin e José Edivaldo Ribeiro foram interrogados em audiência conforme
consta às p. 221/224, sendo na mesma decretada a revelia de Vantuir Vieira da Silva.
Às p. 237/238 decisão judicial que, em razão dos fatos delineados à p. 227, revogou a decisão
de p. 221/222, que encerrava a instrução e abria prazo para alegações finais, e, determinou a
intimação dos acusados Wilson Cargnin e José Edivaldo Ribeiro para apresentarem defesa
escrita e arrolar testemunhas.
Defesa escrita de Wilson Cargnin apresentado às p. 244/250, na qual alegou-se em
preliminar: a) ilegitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da lide; b) prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado. No mérito nega a autoria do fato, afirmando que
não deu, não ofereceu, não prometeu, não recebeu, para si ou para outrem dinheiro, dádiva
ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção.
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Sustenta ainda a fragilidade das provas apresentadas pela acusação e atipicidade da conduta,
pugna ao final pela total improcedência da ação e consequente absolvição do réu. Na
oportunidade arrolou testemunhas.
A defesa escrita de José Edivaldo Ribeiro foi apresentada às p. 251/258. Com exceção da
preliminar de ilegitimidade passiva, que não foi alegada, todas as demais matérias de defesas,
preliminares e de mérito, acima elencadas foram sustentadas pela defesa de José Edivaldo
Ribeiro. Ao final também pugnou pela total improcedência da ação e consequente absolvição
do réu e arrolou testemunhas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral às p. 260/261vº rechaçou as
preliminares suscitadas pela defesa e pugnou pela instauração da colheita oral de provas.
Decisão de p. 263/266 rejeita a preliminar de prescrição retroativa aventada pela devesa dos
acusados. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva levantada por Wilson Cargnin, por
confundir-se com o mérito da causa, deixou-se para ser analisada quando da análise do
mérito. Na oportunidade designou-se audiência de instrução.
Em audiência de instrução, conforme consta das p. 329/332, foram ouvidas as testemunhas
José Damasio de Oliveira e Helena Maria de Jesus Fabris, momento em que a defesa desistiu
da oitiva das testemunhas Marcos Antônio Sanches e Pedro Barbosa Siqueira. As testemunhas
José Pedro Pimentel, Mariele Bonifácio de Faria, Vivaldo Pereira da Cunha, Edson dos Santos
de Morais e Osvaldo Alves do Nascimento foram ouvidas na audiência, conforme registro
documentado às p. 352/355. Por fim, deprecou-se a oitiva da testemunha Luiz Fernando da
Silva Flaminio, cuja mídia encontra-se à p. 388.
Concluída a instrução, abriram-se os prazos de 05 dias, sucessivamente, para apresentação
de alegações finais escritas, iniciando-se pelo Ministério Público.
Às p. 397/409, o órgão acusatório apresentou suas alegações e requereu a condenação dos
réus Wilson Cargnin, José Edivaldo Ribeiro e Vantuir Vieira da Silva pela prática do crime
descrito no art. 299 do Código Eleitoral.
Alegações finais dos réus Wilson Cargnin e José Edivaldo Ribeiro apresentados às p. 415/418,
onde requerem a total improcedência da ação e absolvição dos acusados em atenção ao
princípio do in dubio pro reo, por não alegar não existir prova suficiente para a condenação.
Decisão de p. 420 nomeou defensor dativo para o acusado Vantuir Vieira da Silva.
Alegações finais escritas de Vantuir Vieira da Silva apresentadas às p. 426/433, na qual
alegou-se em preliminar: a) ilegitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da lide;
b) prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. No mérito nega a autoria do fato,
afirmando que não deu, não ofereceu, não prometeu, não recebeu, para si ou para outrem
dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção. Sustenta ainda a fragilidade das provas apresentadas pela acusação e
atipicidade da conduta, pugna ao final pela total improcedência da ação e consequente
absolvição do réu.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido. Fundamento.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A preliminar de prescrição suscitada pela defesa dos réus Wilson Cargnin e José Edivaldo
Ribeiro já foram devidamente apreciadas, examinadas e rejeitadas na decisão de p. 263/266.
Razão pela qual deixo de examiná-las novamente.
Resta analisar a preliminar de prescrição retroativa sustentada por Vantuir Vieira da Silva em
suas alegações finais. Sustenta a defesa prescrição retroativa do crime imputado ao réu, pois
entende que os fatos que sobre ele foram supostamente praticados antes das alterações
inseridas pela Lei 12.234/2010, somado ao entendimento que entre a data dos fatos até os
dias atuais já se passaram 09 (nove) anos, atrelado ao quantum da pena supostamente a ser
imposta quando da prolação da sentença, entende que resta configurado o fenômeno da
prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, do CP.
No entanto, não merece prosperar a preliminar suscitada, pois, na hipótese versada, o lapso
prescricional, no presente caso, é regido pela pena máxima em abstrato fixada pelo legislador,
que no caso do art. 299 do Código Eleitoral é de 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo,
pois, em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.
Ressai dos autos que a conduta delitiva imputada ao réu foi praticada em 02/09/2008 e a
denúncia recebida em 12/07/2011, ao que, facilmente, é possível constatar que entre a data
do fato e o recebimento da denúncia havia transcorrido lapso temporal de pouco mais de 2
anos e 10 meses, portanto, a pretensão punitiva em abstrato não estava prescrita, ocorrendo
nesse momento a interrupção da prescrição, reiniciando a contagem do prazo nos termos do
art. 117, § 2º, do CP.
Nesta medida, considerando-se o preceito secundário do mencionado tipo penal, bem como o
tempo transcorrido desde a data do recebimento da denúncia até a presente data, não se
passaram mais de 08 (oito) anos, não havendo, pois, falar-se em reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado.
Nem é o caso também de reconhecimento da alegada prescrição retroativa, vez que, como
bem se sabe, esta exige a existência de sentença com transito em julgado para acusação, o
que não aconteceu, haja vista que sequer fora prolatada a sentença.
Em razão disso, rejeito a preliminar suscitada pela defesa do Vantuir Vieira da Silva.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Sustenta a defesa dos réus Wilson Cargnin e Vantuir Vieira da Silva ilegitimidade passiva para
figurar no polo passivo da presente ação penal, contudo, a análise de tal preliminar confundese com o próprio mérito da causa. Razão pela qual deixo para analisar junto com este.
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Passemos ao mérito.
Na inicial acusatória o Ministério Público Eleitoral narra que, no dia 02 de setembro de 2008,
por volta das 16h, na residência do denunciado José Edivaldo Ribeiro, localizada na rua Goiás,
no município de Nova Canaã do Norte, referido denunciado e os codenunciados Wilson Cargnin
e Vantuir Vieira da Silva, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-prefeito, previamente
conluiados, realizaram uma festa de confraternização com distribuição gratuita de lanches e
refrigerantes aos munícipes, com nítido propósito de obterem votos na eleição de 2008.
Sustenta ainda que, durante a entrega de lanches e refrigerantes os denunciados Wilson
Cargnin e Vantuir Vieira da Silva realizaram campanha eleitoral com entrega de panfletos.
O órgão acusatório sustenta estar provada a autoria e materialidade delitiva através das
declarações constantes dos autos, colhidas na fase investigativa e em juízo, estas à luz do art.
155 do CPP, bem como, das fotografias e cópia de um convite encartados, respectivamente,
às p. 54/56 e 60.
Por sua vez, a defesa dos acusados alega que os réus não cometeram nenhum dos núcleos
previstos no tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral, a medida que não deram, não
ofereceram e não prometeram dinheiro, dádiva ou qualquer ou vantagem para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, sustentando assim a atipicidade das condutas
praticadas, como reflexo do princípio da legalidade.
Toda discussão da presente demanda consiste em saber se os réus praticaram ou não um ou
alguns dos núcleos do crime de corrupção eleitoral.
O crime de corrupção eleitoral está definido no art. 299 do Código Eleitoral. Senão vejamos.
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva ou qualquer outra vantagem, PARA OBTER OU DAR VOTO E PARA CONSEGUIR OU
PROMETER ABSTENÇÃO, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
É assente na doutrina e jurisprudência que para configuração do delito em questão é
imprescindível a comprovação do dolo específico, consistente na intenção OBTER OU DAR
VOTO E PARA CONSEGUIR OU PROMETER ABSTENÇÃO. O dolo genérico é insuficiente para
configuração do crime de corrupção eleitoral, exigindo-se, assim, a necessidade de restar
configurada e comprovada a existência do dolo específico do agente, consistente no especial
fim de agir, vinculado à finalidade de obtenção ou abstenção do voto. O que busca a norma
eleitoral, portanto, é resguardar a liberdade do direito de sufrágio e legitimidade do pleito.
Ausente o dolo específico na conduta do agente o fato será atípico não havendo que se cogitar
da prática de crime de corrupção eleitoral. Neste sentido já se posicionou o E. Tribunal
Superior Eleitoral. Vejamos.
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL EM TROCA DA AFIXAÇÃO DE
ADESIVOS. DOLO ESPECÍFICO DE CAPTAR VOTOS. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito
no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que exige o tipo penal, isto é, a finalidade de
“obter ou dar voto” e “conseguir ou promoter abstenção” (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 5.12.2013). 2. Na espécie, o recebimento de vantagem – materializada na
distribuição de vale combustível -, foi condicionado à fixação de adesivo de campanha em
veículo e não à obtenção do voto. Desse modo, o reconhecimento da improcedência da ação
penal é medida que se impõe. Agravo regimental provido para conhecer e prover o recursos
especial e julgar improcedente a ação penal, afastando a condenação do agravante pela
prática do crime de corrupção eleitoral (TSE – AgR-REspe nº 2-91.2008.6.19.0085 –
Petrópolis/RN. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento: 03/02/2015).
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME. ARTIGO 299 DO CE.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A ELEITORES. REALIZAÇÃO DE
PASSEATA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PROVIMENTO. 1. Esta Corte tem entendido que, para a configuração do crime descrito no art.
299 do CE, é necessário o dolo especifico que exige o tipo penal, qual seja, a finalidade de
"obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção'. Precedentes. 2. No caso, a peça
inaugural não descreve que a distribuição de combustível a eleitores teria ocorrido em troca
de votos. Ausente o elemento subjetivo do tipo, o trancamento da ação penal é medida que
se impõe ante a atipicidade da conduta. 3. Recurso parcialmente provido e, nesta extensão,
concedida a ordem para trancar a ação penal ante a atipicidade da conduta. (TSE - RHC n°
1423-541GO, Acórdão de 24.10.2013, Rei. Min. Laurita Hilário Vaz, DJe 5.12.2013).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência do dolo específico exigido para configuração da
conduta delitiva que se imputa aos réus, isto porque, o próprio Ministério Público em peça
inaugural descreve que quando da distribuição dos lanches e refrigerantes aos eleitores os
acusados estavam fazendo campanha eleitoral com entrega de panfletos, muito embora tenha
alegado também que o faziam com nítido propósito de obterem votos. Fato esse que por si só
não caracteriza o dolo específico, vez que, pelas provas colacionadas aos autos ausente
abordagem direta a eleitores com pedidos explícitos ou implícitos de votos.
As provas colhidas nos autos, em momento algum indicam o fim especial de obter votos por
parte dos réus.
O órgão acusatório sustenta estar provada a autoria e materialidade delitiva através das
declarações constantes dos autos, bem como, das fotografias e cópia de um convite
encartados, respectivamente, nas às p. 54/56 e 60.
Analisando detidamente os autos, verifico que as cópias das fotografias encartadas às p.
54/56, demonstram apenas um aglomerado ou reunião de pessoas, em um local onde
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possivelmente se realizava uma reunião, dada a existência de alguns veículos com adesivos
remissivos à campanha eleitoral, bem como, de uma possível distribuição de refrigerantes e
alimentos. Mas, não é possível aferir por si só que a distribuição de refrigerantes e alimentos
tenha sido realizada pelos réus, muito menos se houve não pedido explícito ou implícito de
votos.
Por sua vez, no convite acostado à p. 60 não há nenhum pedido de voto, seja explícito ou
implícito. O que há é um convite para participação de uma reunião onde seriam expostos os
projetos do candidato. Para que não restem dúvidas, transcrevo na íntegra o conteúdo do
convite, fazendo os grifos que entendo pertinente:
“CONVITE. Olá! Você nos conhece e sabe o que já fizemos pela Melhor Idade de Nova Canaã,
por isso vimos através desse convidá-los para uma reunião que acontecerá no dia 02 de
setembro de 2008 (terça-feira) as 16:00 horas na casa de Zé da Corda e Gisele, que fica na
Av. Goias, nº 136. Na ocasião iremos expor nossos projetos e tirar algumas dúvidas que
possam existir. Desde já, contamos com sua valiosa presença! OBRIGADO. WILSON E
CECILIA CARGNIN”.
Portanto, até aqui ausente qualquer pedido explícito ou implícito de votos, e, por conseguinte,
o dolo específico, elemento imprescindível para configuração do delito de corrupção.
Continuando a análise das provas dos autos, mais especificamente, dos panfletos distribuídos
durante a reunião e encartados nos presentes autos às p. 57/58, também não verifico neles
quaisquer elementos hábeis a comprovar a existência do fim especial de agir do crime de
corrupção eleitoral, consistente, repita-se, na intenção OBTER OU DAR VOTO E PARA
CONSEGUIR OU PROMETER ABSTENÇÃO.
O que se verifica é a exposição de obras e serviços já realizados pelos candidatos e o
compromisso feito à população de realização de melhorias, reativação, ampliação e criação de
obras e serviços, com o consequente pedido de apoio político. O que não se confunde com a
finalidade específica de obtenção ou abstenção de voto. Sendo tais exposições e pedidos
decorrências naturais do jogo político que envolve as campanhas eleitorais.
Pedidos de apoio políticos ou pedidos genéricos de votos feitos em comícios e reuniões, bem
como promessas de realização de obras, reformas e serviços, usualmente postas como um
benefício à coletividade, não se confundem com a finalidade especial exigida para
configuração do crime de corrupção. Neste sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral.
Vejamos:
ELEIÇÕES 2010. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL E TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDUTA NARRADA. ATIPICIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É jurisprudência desta Corte que promessas genéricas de
campanha não representam compra de votos. No entanto, não é possível confundir a
imprescindibilidade de a promessa visar a obtenção do voto com a necessidade não exigida –
de o eleitor promoter votar no candidato. Caráter formal do crime de corrupção eleitoral. Os
eleitores supostamente corrompidos, conforme se constata pelo teor da defesa do paciente,
eram determináveis. 3. Ordem denegada. (TSE – HC 89-91.2015.6.00.000 – Passo Fundo/RS.
Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 1º.10.2015)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSAS
GENERICAS. CRIME DE corrupção ELEITORAL. ART. 299 DO CE. NAO Configuração.
DESPROVIMENTO. 1. A realização de promessas de campanha, as quais possuem caráter
geral e usualmente são postas como um benefício a coletividade, não configuram, por si só, o
crime de corrupção eleitoral, sendo indispensável que a promessa de vantagem esteja
vinculada a obtenção do voto de determinados eleitores. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AI n° 586-481SP, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 25.8.2011)
E para que não restem dúvidas acerco do caráter geral das promessas e dos pedidos de votos
e apoio políticos transcrevo na íntegra o conteúdo do panfleto de p. 57.
O QUE WILSON E CECÍLIA CARGNIN JÁ FIZERAM PELA MELHOR IDADE DE NOVA CANAÃ:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS IDOSOS
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA
CONTRATAÇÃO DE UM FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER OS IDOSOS
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATIVIDADE
ATIVIDADES FÍSICAS DUAS VEZES POR SEMANA
BAILES DA TERCEIRA IDADE
ALMOÇOS, JANTARES E CAFÉ EM DATAS COMEMORATIVAS
IMPLANTAÇÃO DA QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE
CONTRATAÇÃO DE UMA PROFESSORA PARA DAR AULAS PARA OS IDOSOS
PASSEIOS A PONTOS TURÍSTICOS DE NOVA CANAÃ E REGIÃO
CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA
APOSENTADORIA DE CENTENAS DE IDOSOS QUE NÃO TINHAM ASSISTÊNCIA E PASSAVAM
POR NECESSIDADES ESPECIAIS.
MUITO FOI FEITO E HÁ MUITO POR FAZER E É ESSE COMPROMISSO QUE QUEREMOS FIRMAR
COM VOCÊS, NÓS FAREMOS:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS
REATIVAÇÃO DE ESCOLA DA TERCEIRA IDADE
IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE INFORMÁTICA PARA OS IDOSOS
IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE ARTESANATO, PINTURA, BORDADO, ETC.
CONTRATAÇÃO DE UMA PROFESSORA PARA DAR AULAS PARA OS IDOSOS
ATENDIMENTO MÉDICO EXCLUSIVO PARA OS IDOSOS NO CENTRO DE IDOSOS
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REATIVAÇÃO DA QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE
CONSTRUÇÃO DA PISCINA EXCLUSIVA PARA A TERCEIRA IDADE
OS BAILES SERÃO SEMANAIS
OS JOGOS RECREATIVOS SERÃO SEMANAIS
UMA VEZ POR MÊS OS IDOSOS SERÃO LEVADOS AOS BAILES EM OUTRAS CIDADES
VIZINHAS
O CENTRO DE IDOSOS NÃO SERÁ UTILIZADO PARA OUTROS FINS QUE NÃO SEJAM PARA
ATENDER IDOSOS
CONSTRUÇÃO DA CASA DO PEREGRINO (CASA LAR), AO IDOSO QUE NÃO TENHA PARENTES
OU ESTEJA EM TRATAMENTO MÉDICO E RESIDA EM OUTRA LOCALIDADE
ÔNIBUS EXCLUSIVO PARA A 3ª IDADE
ATENDIMENTO COM PSICÓLOGA
QUEREMOS DEVOLVER O RESPEITO QUE VOCÊS MERECEM E FOI ESQUECIDO!
TUDO ISSO É COMPROMISSO DE WILSON E CECÍLIA CARGNIN
CONTAMOS COM SEU SÁBIO E VALIOSO VOTO!
OBRIGADO.
Portanto, não vislumbro presente no caso o dolo específico de OBTER OU DAR VOTO E PARA
CONSEGUIR OU PROMETER ABSTENÇÃO nas condutas dos réus. Ao contrário, o contexto
probatório que exsurge dos autos indicam que não houve manifestação dos réus em pedir
expressa ou implicitamente os votos dos eleitores em troca de vantagens individuais e
específicas. O que houve foi a realização de uma reunião com o propósito de expor os planos
de governo dos candidatos com assunção de compromissos e pedidos genéricos de apoio e
votos, os quais, reptam-se, são naturais do jogo político que envolve as campanhas eleitorais.
E não é outra a conclusão que se pode chegar por meio da simples leitura e análise da
certidão do oficial de diligência do Ministério Público, encartada à p. 53, o qual, ainda em fase
extrajudicial, compareceu na data dos fatos ao local onde se realizava a reunião, a fim de
apurar denúncia anteriormente realizada, quando constatou:
“No citado local, onde ocorria livre acesso pelo portão aberto, constatei a grande presença de
munícipes, incluindo idosos (vide fotografias 01/02, à fl. 02), assim como a distribuição
gratuita de lanches e refrigerantes, em quantidade, para os presentes (bebidas e alimentos,
em parte, conforme fotografia 03/04, à fl. 03), bem como o oferecimento e entrega aos
presentes de material impresso sem identificação de partido político, cujo conteúdo
relacionava ‘Wilson e Cecília Cargnin’ com obras e serviços prestados aos idosos nesta cidade
e ‘compromisso’ de novas obras e serviços a serem oferecidos aos mesmos, além de requerer
o voto destes (material recebido por este servidor de um cidadão não identificado que ali
realizava tal entrega, anexados às fls. 05/06). No logradouro público onde se localiza o imóvel
em questão, defronte e próximo deste, verificado a presença de veículos com adesivo/pintura
alusivos à campanha eleitoral de partido (14) do candidato a prefeito municipal Sr. Wilson
Cargnin, assim como do candidato a vereador Sr. Ivan Cunha (conforme fotografias 05/06, à
fl. 04). Durante minha permanência no local, até às 17:42, não foi verificado o uso da palavra
ou presença de candidato, mas verificado a presença do Sr. Vanildo dos Santos na área onde
se encontravam os munícipes”. (Grifei)
Desta feita, conforme exposto a reunião teve cunho estritamente político e relacionada
diretamente à campanha eleitoral dos candidatos, aos feitos já realizados por eles e ao
compromisso de realização novas obras, reformas e fornecimentos de serviços à população,
com pedidos genéricos de apoio e votos. Muito embora tenham sido distribuídos lanches e
refrigerantes aos presentes, pelo arcabouço constante dos autos, percebe-se que tal
distribuição fora realizada totalmente desprovida da finalidade específica exigida para a
configuração do tipo do art. 299 do Código Eleitoral. Tal conduta¸ a priori, configura apenas o
ilícito civil eleitoral encartado no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, que deveria ser apurado por
meio de ação de investigação judicial eleitoral, e, não propriamente o crime eleitoral tipificado
no art. 299 do Código Eleitoral.
Corroborando com todo cenário fático probatório tem-se as declarações da testemunha José
Damásio de Oliveira. Transcrevo a seguir parte das declarações, fazendo os grifos que
entendo pertinente:
“Que nós fomos convidados para ir em uma reunião na casa do Zé da Corda. Que o convite foi
feito no meio da rua. Que teve uma palestra, mas não me lembro quem estava palestrando.
Que o Wilson estava na festa. Que teve um suco e lanche. Que não me recordo se o Vantuir
estava presente. Que o pessoal falou, mas não fizeram proposta. Que não se recorda se foi
distribuído papel na festa. Que tinha microfone na festa, mas não sabe se o Wilson falou. Que
nunca vi o convite. Que o tamanho do local da era de dois terrenos. Que tinha umas quarenta
pessoas”. (Mídia de p. 332)
No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela testemunha José Pedro Pimentel, o
qual falou o seguinte:
“Que teve conhecimento do evento no Centro de Convivência dos idosos pelo Dr. Manoel. Que
ele apenas comentou que teria essa reunião e que gostaria da presença dos idosos, mas não
explicou o motivo. Que quando chegaram na reunião, o Dr. Manoel agradeceu a presença.
Que teve comida e bebida. Que ao final da reunião viu que ligaram um televisão, rodando um
DVD, mas não viu o conteúdo. Que Wilson e Vantuir estavam presentes na reunião. Que eles
apenas estavam junto com o povo, só passando entre o povo. Que Wilson e Vantuir não
falaram no microfone”. (Mídia de p. 335) (Grifei).
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As demais testemunhas inquiridas em juízo em nada contribuíram para o deslinde dos fatos
apurados na presente ação, ao passo que, não se logrou êxito em coligir elementos a
demonstrar ou não prática do crime de corrupção eleitoral atribuído aos réus.
De mais a mais, ressalte-se que o órgão acusador sequer individualizou os eleitores
envolvidos, sem o que não é possível estabelecer um nexo de cumplicidade entre os réus e
aqueles no sentido de angariar votos. Segundo a doutrina e jurisprudência estão excluídas da
abrangência do tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral eventuais acordos, negociatas,
propostas, promessas e compromissos não dirigidos a eleitores individualizados ou ao menos
individualizável. O que acarreta a atipicidade do fato. Neste sentido colaciono decisão do E.
Tribunal Superior Eleitoral:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2004. PREFEITO.
DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES-SAÚDE E ITENS ESCOLARES. AUSÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO.
ELEITOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a configuração do crime de
corrupção eleitoral, além de ser necessária a ocorrência de dolo específico, qual seja, obter ou
dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é necessário que a conduta seja direcionada a
eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a
votar. Precedentes. 2. Na espécie, os supostos corruptores passivos nem mesmo seriam
identificáveis, porquanto a distribuição de itens escolares e cartões-saúde - decorrentes de
programas sociais custeados pela Prefeitura, então chefiada pelo ora impetrante - teria
alcançado mais da metade da população, consoante se extrai dos termos da denúncia, o que
afasta o dolo específico. 3. Ordem concedida para trancar a ação penal. (TSE - HC n° 69358.2012.6.00.000 – Jandira/SP. Rei. Min. Dias Toffoli. Julgado em 11.06.2013).
Assim, por todo arcabouço probatório constante dos autos, conforme claramente delineado
alhures, inexiste o dolo específico de OBTER OU DAR VOTO E PARA CONSEGUIR OU
PROMETER ABSTENÇÃO nas condutas dos réus, o que torna conduta torna-se atípica.
Isto posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER os
réus Wilson Cargnin, Vantuir Vieira da Silva e José Edivaldo Ribeiro (Zé da Corda) da prática
do crime tipificado art. 299 do Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código Penal Processo Penal.
Sem custas e despesas processuais correlatas.
Preclusas as vias recursais, o que será certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Após as
comunicações devidas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Colíder – MT, 7 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
TERMO DE AUDIÊNCIA
Autos n°: 1-68.2018.6.11.0024
Aos dois dias do mês de março de ano de 2018, às 13:30 horas, na sala de audiências da 4ª
Vara, no Edifício do Fórum desta Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, onde
presente se encontrava a Excelentíssima Senhora Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro,
MMª. Juíza de Direito, e realizado o pregão, constatou-se presentes as pessoas abaixo
relacionadas munidas de documento de identificação pessoal com foto.
Promotor de Justiça Eleitoral: Dr. Luciano Martins da Silva
Testemunha: Jesildo de Aguiar Brandão
Declarada aberta a audiência, a MM.ª Juíza cientificou os presentes acerca do método de
gravação em áudio e vídeo, advertindo-os sobre a vedação da divulgação não autorizada dos
registros.
Após, foi inquirida a testemunha presente, conforme consta da gravação em áudio e vídeo
anexa.
DELIBERAÇÕES
Pela MM.ª Juíza foi decidido:
“Vistos.
Tendo em vista o cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente Carta ao Juízo
Eleitoral de origem, após as baixas e anotações de estilo, com nossas homenagens.
Cumpra-se.”
Nada mais havendo a consignar, determinou a MMª. Juíza que se encerrasse o presente
termo. Eu, Luiz Delfino Tavares, Assistente de Gabinete II, o digitei.
Assinado por: Milena Ramos de Lima e Souza Paro - Juíza Eleitoral da 24ª ZE/MT

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 11/2018-25ª ZE/MT
EDITAL N.º 11/2018-25ª ZE/MT
AUTOS N.º 78-79.2015.6.11.0025
ESPÉCIE: REPRESENTAÇÃO – DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA
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FÍSICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: DULCINEIA GOMES DA SILVA
INTIMANDO(S): DULCINEIA GOMES DA SILVA, brasileira, CPF nº 537.423.461-72, Título de
Eleitor nº 991.768.582-00, filha de Osvaldo Antonio da Silva e de Elzi Gomes da Silva, nascida
em 14/08/1964, natural de Jauru/MT.
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da representada acima qualificada, atualmente em lugar incerto e
não sabido, dos termos da representação contra ela formulada pelo Ministério Público
Eleitoral, bem como, INTIMAÇÃO para ciência da decisão liminar do Juízo Eleitoral e para,
querendo, apresentar via defensor constituído, defesa, juntar documentos e arrolar
testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o artigo 22, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 64/90
DECISÃO: “Vistos etc., Diante das tentativas frustradas de localização da ora representada,
consoante certidões de fls. 29 e 64, defiro o requerido às fls. 68/69, determinando, como
medida excepcional para o prosseguimento do feito, a notificação por edital da representada,
que terá prazo de 20 (vinte) dias, contados da primeira publicação no Diário de Justiça
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tendo em vista que ela se encontra em
local ignorado ou incerto, nos moldes do art. 256, inciso II e § 3º, e do art. 257, ambos do
Código de Processo Civil. Publique-se, ainda, o edital, pelo mesmo período, no átrio do
Cartório Eleitoral. Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE DOAÇÃO À
CAMPANHA ELEITORAL. PESSOA FÍSICA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILICITUDE DA PROVA
NÃO ACOLHIDA. MULTA ELEITORAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustadas as
diversas tentativas de citação do representado após diligências em todos os endereços
apresentados, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, medida excepcionalmente
adotada nos casos semelhantes ao da espécie. 2. Embora tenha sido fixado o prazo
decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para a propositura das representações por doação
acima do limite legal, não incorre em decadência a ação ajuizada dentro do prazo fixado pelo
TSE, mesmo perante juízo incompetente (Precedente TSE-Rp nº 98140, 28/06/2011). 3. Não
constitui prova ilícita as informações sobre doações que excederam ao limite fixado na
legislação eleitoral fornecidas pela Receita Federal a esta Justiça Especializada em
consonância com a Portaria Conjunta SRF/TSE nº 74/2006. 4. Não havendo o recorrente
manifestado nas razões recursais qualquer irresignação quanto à matéria de fato, nem
apresentado documentos comprobatórios que infirmem a doação em excesso, a aplicação da
multa no seu mínimo é medida que se impõe. 5. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO. (RECURSO ELEITORAL n 68044, ACÓRDÃO n 13557 de 28/11/2012, Relator(a)
LUCIANO MTANIOS HANNA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 252, Tomo 1, Data
07/12/2012, Página 3-4). Após, caso não haja defesa por parte da demandada, remeta-se
Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, em Pontes e Lacerda/MT, a
fim de que indiquem advogado para ser nomeado como curador especial da ora representada.
Com a resposta, nomeio, desde já, o causídico indicado pela OAB/MT, conferindo-lhe vista
para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias. Findo o prazo, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Eleitoral. Cumpra-se com as cautelas de estilo.”
EXTRATO DA DENÚNCIA: “Diante da afronta ao dispositivo legal supracitado, esta Promotoria
Eleitoral requer: a) o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física representada, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio: (i) dos valores totais doados pela representada para
campanhas nas eleições de 2014; e (ii) dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física
representada para o exercício de 2013; b) o recebimento e o processamento da presente,
com a adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, em vista do quanto
disposto na previsto na alínea “p”, do inciso I, do art. 1º, do mesmo diploma legal e da
redação expressa do art. 22, caput, da Resolução TSE nº 23.398/2013; c) a decretação de
Segredo de Justiça, em razão do sigilo fiscal de que gozam as informações a serem fornecidas
pela Secretaria da Receita Federal; d) a notificação da pessoa física representada, nos termos
da alínea “a” do inciso I do Art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, no endereço constante do
preâmbulo desta, para, querendo apresentar defesa no prazo legal; e, e) a procedência da
presente representação, aplicando-se à pessoa física representada a pena do §3º do art. 23
da Lei das Eleições”.
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, bem como
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, ____________, Isadora Valido Ramalho, Analista Judiciária,
digitei. Pontes e Lacerda/MT, 19 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Antonio Batista de Luna Chefe de Cartório - 25ª ZE

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO N.º 20-05.2017.6.11.0026
PROTOCOLO N° 30.057/2017
ASSUNTO: Ação Penal – Execução
Vítima: Justiça Eleitoral
Apenado: Igor Venícius Augusto da Silva.
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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Advogado: Diego Mayolino Montecchi (OAB/MT 12.124).
Advogada: Juliana Batista dos Santos (OAB/MT 11.154)
Advogado: Carlos Royttmen Pires Da Silva (OAB/MG 111.810)
Advogado: Lauro José da Mata (OAB/MT 3774)
Advogado: Renato de Almeida Orro Ribeiro (OAB/MT 11.055)
OBJETO:
Proceder a intimação dos advogados do sentenciado Igor Venícios Augusto da Silva, para
comparecer à audiência admonitória designada para o dia 24/04/2018 às 16 h (horário oficial
do Estado de Mato Grosso), a ser realizada no prédio da justiça estadual da Comarca de Nova
Xavantina, na Av. Expedição Roncador Xingu, s/n, Centro
DESPACHO
Designo audiência admonitória para o dia 24 de abril de 2018, às 16h (horário oficial de
Cuiabá), a ser realizada na sala de audiências deste Juízo, ocasião em que serão estabelecidas
as penas a serem cumpridas, bom como, advertido o reeducando.
Intime-se o sentenciado pessoalmente e sua Defesa via DEJE
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e circunscrição de Nova Xavantina, Estado de Mato
Grosso, aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito. Eu, ______, Edivaldo Celestino
Barbosa, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi
Assinado por: Edivaldo Celestino Barbosa-Chefe de Cartório

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N. 43-42.2017.6.11.0028 - PC
Processo n. 43-42.2017.6.11.0028 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016, do Diretório Municipal de Porto
Alegre do Norte Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Advogado(a): Tiago da Silva Machado, OAB/MT n. 17.908.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19
de setembro de 1995, e pela Resolução TSE n. 23.464/2015 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 40/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do
Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial às fls. 121/122, remetendo-se, via mandado,
cópia dos referidos documentos ao Ministério Público Eleitoral.
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 130/131), o prestador foi
intimado a cumprir as diligências no prazo de 20 dias, mas deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação, nos termos da certidão de fls. 87.
4 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário.
5 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no
exercício em R$ 47.091,29 e as despesas no importe de R$ 47.095,75, com saldo negativo
para o exercício de R$ -4,46, coincidindo com o saldo bancário apurado no extrato de fls. 119.
6 - Já o extrato bancário parcial referente à conta n. 13056-7, agência n. 1149-6, demonstra
certa discrepância com as receitas e despesas declaradas para o período (diferença e R$
5.000,00), já que houve o valor total creditado de R$ 52.091,29 e debitado somou a cifra de
R$ 52.095,75, com o mesmo saldo negativo descrito no DRE.
6.1 - Em consulta do portal SPCA - extrato bancário -, constatou-se que as informações são
idênticas ao extrato juntado aos autos, indicando que houve movimentação financeira apenas
no período eleitoral, entre agosto e outubro de 2016, talvez a razão da juntada do extrato
somente destes meses.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - No item 3.2 do relatório de diligências, solicitou-se a apresentação de notas explicativas,
a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade e o Parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido. Contudo, a agremiação, mesmo intimada, não
trouxe aos autos os referidos documentos.
7.2 - No entanto, os documentos trazidos aos autos não dão conta do recebimento de bens
materiais permanentes adquiridos ou recebidos por candidato, sem ônus, para o respectivo
diretório do partido político a exigir as notas explicativas. Por outro lado, a ausência da
certidão de regularidade do contador e parecer da comissão não prejudicaram a análise das
contas partidárias.
Pois bem,
8 - Do exame, verificou-se que as impropriedades e/ou ausências acima apontadas não
relevantes o suficiente a ensejar à reprovação das contas, devendo a agremiação partidária,
nas prestações de contas do exercício vindouro colacionar toda documentação exigida, bem
como adotar as providências cabíveis para adoção da escrituração contábil, a qual, a partir do
exercício financeiro de 2017, será feita exclusivamente pela forma digital, de acordo com o
art. 25 c/c o art. 66, III, da Resolução TSE n. 23.546/17.
9 - Assim, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
manifesta-se este servidor:
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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1. Pela APROVAÇÃO com ressalvas das contas apresentadas, nos termos do art. 46, II, da
atual Resolução TSE n. 23.546/17 (art. 46, II da Resolução n. 23.464/2015);
2. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação, segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada;
3. Após, pela conclusão dos autos à autoridade judicial para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Renato Bisse Cabral - Chefe de Cartório - 28ªZE
PROCESSO N. 44-27.2017.6.11.0028 - PC
Processo n. 44-27.2017.6.11.0028 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016, do Diretório Municipal de Porto
Alegre do Norte Partido dos Trabalhadores – PT.
Advogado(a): Alexsandro Carvalho, OAB/MT n. 14.375 e Jorge Aldair Carvalho, OAB/MT
15.122.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19
de setembro de 1995, e pela Resolução TSE n. 23.464/2015 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 40/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do
Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial às fls. 75 e 76, remetendo-se, via mandado,
cópia dos referidos documentos ao Ministério Público Eleitoral.
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 84/85), o prestador foi
intimado a cumprir as diligências no prazo de 20 dias, mas deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação, nos termos da certidão de fls. 87.
4 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário.
5 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no
exercício em R$ 1.618,29 e as despesas no importe de R$ 1.571,79, com saldo positivo para
o exercício de R$ 46,50, coincidindo com o saldo bancário apurado no extrato de fls. 74.
6.1 – Em consulta do portal SPCA – extrato bancário –, juntou-se o referido documento aos
autos para efeito de conferência e análise.
7
- APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - No item 3.2 do relatório de diligências, solicitou-se a apresentação de notas explicativas
e a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade. Contudo, a agremiação,
mesmo intimada, não trouxe aos autos os referidos documentos.
7.2 – No entanto, os documentos trazidos aos autos não dão conta do recebimento de bens
materiais permanentes adquiridos ou recebidos por candidato, sem ônus, para o respectivo
diretório do partido político a exigir as notas explicativas. Por outro lado, a ausência da
certidão de regularidade do contador não prejudicou a análise das contas partidárias.
Pois bem,
8 - Do exame, verificou-se que as impropriedades e/ou ausências acima apontadas não
relevantes o suficiente a ensejar à reprovação das contas, devendo a agremiação partidária,
nas prestações de contas do exercício vindouro colacionar toda documentação exigida, bem
como adotar as providências cabíveis para adoção da escrituração contábil, a qual, a partir do
exercício financeiro de 2017, será feita exclusivamente pela forma digital, de acordo com o
art. 25 c/c o art. 66, III, da Resolução TSE n. 23.546/17.
9 - Assim, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
manifesta-se este servidor:
1. Pela APROVAÇÃO com ressalvas das contas apresentadas, nos termos do art. 46, II, da
atual Resolução TSE n. 23.546/17 (art. 46, II da Resolução n. 23.464/2015);
2. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação, segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada;
3. Após, pela conclusão dos autos à autoridade judicial para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de março de 2018.
Assinado por: Renato Bisse Cabral - Chefe de Cartório - 28ªZE

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
04/2018
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2018.
O Exmo. Sr. Dr. DARWIN DE SOUZA PONTES, Juiz da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a todos que o
presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem que, cumprindo determinação
constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que
estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e do Provimento
CRE-MT nº 17/2012, que se realizará no dia 03 de abril de 2018, a partir das 9:00 horas, sem
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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prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na Rua Tuparendi, nº 64, Centro, CEP 78.640000.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Canarana, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezoito (27/02/2018). Eu, José dos Santos Barreto, Analista Judiciário, Chefe de Cartório,
digitei e subscrevi.
Assinado por: Darwin de Souza Pontes - Juiz Eleitoral

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2018 CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2018
EDITAL Nº 08/2018 – CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2018
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE nº 21.372/2003, no Provimento CRE-MT nº
17/2012 e ORIENTAÇÃO nº 01/2018/CRE/MT, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos
documentos e procedimentos da 33ª Zona Eleitoral – Peixoto de Azevedo (MT), a partir das
07h30min, do dia 19 até o dia 23 de março de 2018.
No mesmo período poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do Cartório.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado
no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE. Dado e
passado, nesta cidade de Peixoto de Azevedo (MT) ao 08 dia do mês de março de 2018. Eu,
_______, Guilherme Carlos Kotovicz, Analista Judiciário e Chefe de Cartório, digitei e
subscrevi.
Assinado por: Dr. Evandro Juarez Rodrigues - Juiz Eleitoral da 33ªZE

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 06/18- DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL 06/18
O Dr. Anderson Candiotto, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral – em substituição legal, município
de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que,
cumprindo determinação constante da Resolução nº. 21.372/2003, do Tribunal Superior
Eleitoral, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e
dos Provimentos CRE/MT nº. 17/2012 e n. 01/2017, que se realizará entre os dias
09/04/2018 a 13/04/2018, das 07h:30min às 13h;30min, sem prejuízo do atendimento ao
público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA, nos documentos e procedimentos do Cartório da
36ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, localizado na Rua dos Curiós, nº 1206, Recanto dos
Pássaros, Sorriso/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado
no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado,
nesta cidade de Sorriso, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2018. Eu,
_______________, Giselle de Fátima Diniz Moura Jr, analista judiciário da 36ª Zona Eleitoral,
digitei, conferi e assino o presente por força da Portaria nº 02/2016- 36ªZE, que delega a
prática de referido ato.
Assinado por: Giselle de Fátima Diniz Moura/Analista Judiciário

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 12/2018
NOTIFICAÇÃO
(PRAZO 20 DIAS)
Processo nº 370-88.2016.6.11.0038
Protocolo nº 92512/2016
Prestação de Contas – Eleições 2016
Requerente: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Barão de Melgaço
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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Requerido: Este Juízo
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª ZE/MT, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou
dele conhecimento tiverem, em especial o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB DE BARÃO DE MELGAÇO, o presidente, CID CLAUDIO
BUENO BRANDÃO, e o tesoureiro, MÁRCIO BUENO BRANDÃO, todos com endereço
desconhecido, que ficam NOTIFICADOS para que, querendo, se manifestem no prazo de 72
(setenta e duas) horas e apresentem prestação de contas do partido referente às Eleições
2016, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas, nos termos do art. 41, inciso II,
alínea d e §10º, art. 42, inciso I, e art. 45, inciso IV e VI, da Resolução TSE nº 23463/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi
determinada a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral por vinte edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral.
Do que para constar eu, ________, Stella Brandão Cançado Ramos, analista judiciário, digitei
o presente, que é assinado pelo Chefe de Cartório, Antoniony Marques de Oliveira Costa, por
força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 23 de fevereiro de 2018.
Assinado por: ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - Chefe de Cartório da 38ª
Zona Eleitoral
EDITAL Nº 14/2018 NOTIFICAÇÃO
(PRAZO 20 DIAS)
Processo nº 380-35.2016.6.11.0038
Protocolo nº 92522/2016
Prestação de Contas – Eleições 2016
Requerente: Partido Social Democrático – PSD de Barão de Melgaço
Requerido: Este Juízo
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª ZE/MT, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou
dele conhecimento tiverem, em especial o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD, DE BARÃO DE MELGAÇO, o tesoureiro GILDO ALVES FEITOSA, com
endereço desconhecido, que fica NOTIFICADO para que, querendo, manifeste-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, e apresente prestação de contas do partido referente às Eleições
2016, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas, nos termos do art. 41, inciso II,
alínea d e §10º, art. 42, inciso I, e art. 45, inciso IV e VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi
determinada a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral por vinte edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral.
Do que para constar eu, Antoniony Marques de Oliveira Costa, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e assino este edital, por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº
1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 26 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 52-59.2017.6.11.0042
Processo: 52.59.2017.6.11.0042
Protocolo: 32.570/2017
Natureza: Representação – Doação de Recursos - acima do limite legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sandra Paz da Rosa
Vistos,
Trata-se de Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da Sra.
Sandra Paz da Rosa, sob o argumento de que a representada efetuou, nas eleições de 2016,
em benefício de candidato, doação acima do limite legal de 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos por ela auferidos no Ano-Calendário 2015.
Consoante consta na declaração de imposto de renda de fls.32, a representada auferiu R$
60.449,61 (sessenta mil quatrocentos e quarenta e nove mil e sessenta e um centavos) e
doou R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, R$ 5.955,04(cinco mil novecentos e cinquenta e
cinco reais e quatro centavos) acima do valor permitido (R$6.044,96).
Ao final, pugnou pela condenação da representada ao pagamento de multa eleitoral no valor
de cinco vezes o valor doado em excesso, nos termos do art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97,
bem como pela anotação do ASE 540 (inelegibilidade) no cadastro eleitoral da representada,
após a condenação em segunda instância ou trânsito em julgado, com fulcro no disposto no
art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar 64/90.
Regularmente notificada, a representada deixou transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias
para apresentar defesa.
É o relatório. Decido.
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Primeiramente, tendo em vista que a representada não apresentou defesa no prazo previsto
no art. 22, I, “a”, da LC 64/90, consoante certidão de fls. 45, decreto, ex officio, a sua revelia,
com fulcro no art. 344 do CPC, e, por conseguinte, presumo verdadeiros os fatos narrados na
inicial.
Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao mérito.
As doações de pessoas físicas em benefício de campanhas eleitorais estão disciplinadas no art.
23, §1º da Lei nº 9504/1997, in verbis:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009) § 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, o deslinde desta representação
pressupõe o cotejo entre o valor auferido pela doadora no ano anterior ao da eleição (anocalendário 2015) e a importância efetivamente doada, conforme informação repassada pela
Receita Federal do Brasil.
Da análise da Declaração de Ajuste Anual de fls. 28/34, observa-se que a representada
obteve rendimento bruto na ordem de R$ 60.449,61 (sessenta mil quatrocentos e quarenta e
nove reais e sessenta e um centavos), o que limitava a sua doação a R$6.044,96 (seis mil e
quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), valor consideravelmente inferior ao valor
efetivamente doado, qual seja, R$12.000,00 (doze mil reais).
Dessa forma, vislumbra-se claramente situação fática apta a justificar a incidência da
reprimenda legal prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9504/1997, com a alteração conferida
pela Lei 13.488/2017.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009) § 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017).
Nesse ponto, deve-se ressaltar que, embora à época da doação a redação do §3º do art. 23
da Lei 9.504/97 fosse diversa da atual, como houve uma redução da multa, a alteração
legislativa promovida pela Lei 13.488/2017 tem aplicação retroativa e deve ser aplicada para
multas ainda não pagas, em atenção ao princípio da retroatividade da lei sancionadora mais
benéfica, previsto no art. 5º, XL, da CF/88.
Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Sandra Paz da Rosa, condenando-a ao pagamento de multa no valor de 100%
(cem por cento) da quantia doada em excesso, o que equivale a R$ 5.955,04 (cinco mil
novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).
Transitado em julgado, lançe-se o ASE 540 – Inelegibilidade - na inscrição da eleitora Sandra
Paz da Rosa, nos termos do art. 1º, inciso I, “p” da LC 64/90.
Ainda, providencie-se o registro da multa no sistema ELO e aguarde-se por 30 (trinta) dias o
adimplemento voluntário da obrigação pecuniária.
Havendo recolhimento voluntário, providencie-se o registro do pagamento da multa eleitoral
no Sistema ELO, a fim de baixar a multa aplicada, com a digitação do ASE respectivo.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Não recolhida a multa no trintídio respectivo, reputar-se-á a dívida líquida e certa para efeito
de cobrança, com a subsequente certidão nos autos, a regular formalização do registro no
Livro de Inscrição de Multas Eleitorais e efetiva remessa do processo ao Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso para as providências tendentes à cobrança mediante executivo fiscal.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral.
Sapezal/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Conrado Machado Simão - Juiz Eleitoral

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
AÇÃO PENAL AP Nº 100-03.2017.6.11.0047 - CITAÇÃO
Autos nº 100-03.2017.6.11.0047
Assunto: Ação Penal – Crime Eleitoral – Art. 299 Caput CE
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Iomara Santana Mara Kisner de Moraes.
EDITAL DE CITAÇÃO N.º 001/2018-47ZE/MT
A Excelentíssima Senhora Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, MM.
Juíza da 47ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial a
senhora IOMARA SANTANA MARA KISNER DE MORAES, vulgo “MARA KISNER’, brasileira,
separada, apresentadora de televisão, nascida em 01/11/1977, portadora do RG n. 10307370
e inscrita no CPF sob o n. 289.139.058-09, filha de Yovalde Rosa de Moraes e Maria das
Graças Ramos de Moraes, para que tome conhecimento da denúncia contra si apresentada
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pelo Ministério Público Eleitoral de Barra do Garças-MT, bem como para se defender, no prazo
legal de 10 (dez) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE), e afixado no local de
costume, na sede do Cartório da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT, pelo prazo de 60
(sessenta) dias.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças/MT, aos cinco dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezoito (05.02.2018), eu, Genilson Ramos de Souza, Técnico Judiciário do
TRE/MT e Chefe de Cartório, digitei, conferi e, por ordem da MM. Juíza Eleitoral, subscrevi.
Assinado por: GENILSON RAMOS DE SOUZA - CHEFE DE CARTÓRIO
EDITAL Nº 003/2018-47ªZE/MT - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL Nº 003/2018-47ªZE/MT
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2018.
A Excelentíssima Senhora Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, MªMª. Juíza
Eleitoral da 47ª Zona de Barra do Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento que,
cumprindo determinação constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas
Eleitorais do país, e do Provimento CRE/MT n. 17/2012, que se realizará nos dias 5 de abril de
2018 (quinta-feira), à partir das 7h30min (MT), sem prejuízo do atendimento ao público em
geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos, processos e procedimentos desta Zona
Eleitoral, instalado na Rua José da Nobre da Silva esquina com a rua Manoel Ferreira da Luz,
Setor Sena Marques, Barra do Garças/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determine
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral e dos Postos Eleitorais vinculados à
47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças.
Barra do Garças-MT, 28 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira - Juiza
Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 02/2018 49ª ZE
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2018.
O Excelentíssimo Senhor João Bosco Soares da Silva, Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, TORNA PÚBLICO que, em
obediência ao disposto na Resolução TSE 21.372/2003, no Provimento CRE/MT 17/2012,
designou os dias 18 e 19 de abril de 2018, a partir das 8 horas até às 13h30min, sem prejuízo
do atendimento ao público em geral, para a realização da Correição Ordinária nos
documentos, processos e procedimentos do Cartório da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
instalada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nº 2367, bairro Cristo Rei, em Várzea
Grande/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral, remetendo-se cópia, ainda, à
Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao Ministério Público Eleitoral. Dado e
passado, nesta cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de
fevereiro de dois mil e dezoito. Eu, _______, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida,
Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, que o fiz digitar e subscrevi.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº. 06/2018/49ªZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, João Bosco
Soares da Silva, em substituição, no uso de suas atribuições legais,Autos nº 615.2018.6.11.0049
Protocolo nº 1.131/2018
Prestação de Contas
Exercício 2016
Partido: PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
Advogado: Wagner de Barros Ferreti OAB/MT 13.530
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FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que consta
em andamento neste Cartório Eleitoral o processo nº 6-15.2018.6.11.0049, que trata da
declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada pelo Partido da República
– PR do município de Várzea Grande-MT, referente ao exercício 2016, que poderá, no prazo
de 3 (três) dias contados da publicação do edital, ser impugnada por qualquer interessado,
nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017;
FAZ SABER, ainda, que eventual impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada
e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, assim como no mural do Cartório Eleitoral
desta 49ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 07 de março de 2018.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 02/2018 49ª ZE/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, JUIZ DA 49ª ZONA ELEITORAL
DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Designar, na forma do artigo 9º, III, do Provimento CRE/MT nº 17/2012, a servidora SANDRA
NALÚ DE CARVALHO CAMPOS ALMEIDA, para, sob compromisso, exercer a função de
Secretária dos trabalhos correcionais, que serão realizados nos dias 18 e 19 de abril de 2018,
das 8 horas às 13h30min, no Cartório da 49ª Zona Eleitoral, em Várzea Grande/MT.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Várzea Grande, 08 de março de 2018.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROC. 52-66.2016.6.11.0051
Processo n. 52-66.2016.6.11.0051 - Protoc. nº 106.537/2016
Espécie: Prestação de contas de campanha
Embargante: Wilson Pereira dos Santos e Leonardo Gonzales Oliveira Ribeiro
Advogado: José Antônio Rosa (OAB/MT 5.493) e Robélia da Silva Menezes (OAB/MT n.
23.212)
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wilson Pereira dos Santos e Leonardo
Gonzales Oliveira Ribeiro, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Cuiabá/MT nas eleições
municipais de 2016, alegando nulidade procedimental, obscuridade da decisão de fls.
5.086/5.099, e adoção de premissa fática equivocada.
Ouvido o Ministério Público eleitoral, colheram-se contrarrazões pela manutenção integral da
decisão recorrida (fls. 5.123/5.127).
Pois bem.
Quanto à suposta inobservância procedimental, alega o embargante que o relatório conclusivo
teria promovido inovação em relação ao relatório preliminar, sem oportunidade de
manifestação aos prestadores de contas, o que representaria ofensa ao §4º, do art. 64, da
Res.-TSE n. 23.463/15. Alega, ainda, juntada de documentos novos com a emissão do
relatório conclusivo (fls. 5.038/5.057).
As duas impropriedades mencionadas de forma inaugural no relatório conclusivo seriam: a)
arrecadação de fonte vedada (pessoa jurídica), apontada no item 12 da sentença; b)
transferência de dívida de campanha em desconformidade com a Res.-TSE n. 23.463/15.
Diga-se, quanto ao primeiro ponto, que razão não assiste aos embargantes, dado que a
impropriedade contra a qual se insurgem está devidamente retratada no item de nº 16 do
relatório preliminar, em relação ao qual puderam os embargantes se manifestar, tendo-o
efetivamente feito nas fls. de n. 4.397/4.398, do volume 21, juntando os documentos de fls.
4.894/4.901, do volume 24.
O mesmo se diga do segundo apontamento, consistente na identificação da desconformidade
da transferência de dívida, igualmente constante do relatório preliminar, conforme se nota do
seu item 5, cujo trecho pode ser aqui transcrito:
“Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento
de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 4.052.474,16 e não há sobras de
campanha registradas.
(...)
Entretanto, foram apresentados documentos, fl. 4256-4322, em que o candidato
simplesmente informa que os débitos serão transferidos ao Diretório Municipal do PSDB e
propõe cronograma de pagamento, para o qual pede-se anuência ao credor.”
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Não há, diferentemente do que alegam os embargantes, inovação de matéria por parte do
relatório conclusivo, o qual, em razão de sua própria natureza, tão somente promoveu o
enquadramento das impropriedades subsistentes após a manifestação dos prestadores de
contas.
Como se denota, aos candidatos cabe prestar esclarecimentos sobre fatos, apresentando, se
for o caso, documento comprobatório do que se alega, e não se insurgir contra eventual
enquadramento nominal dado a eles pelo relatório conclusivo, como é o caso dos autos.
De igual forma, não se vislumbra nulidade na alegada ausência dos nomes dos advogados do
relatório conclusivo porque a sua publicação não se fez com o propósito de oportunizar nova
manifestação aos candidatos, salvo na hipótese de inovação de matéria (Res.-TSE n.
23.463/15, art. 66), o que efetivamente não ocorreu. Não se trata, a rigor, de intimação da
parte, mas de publicização de uma análise no meio da qual se exerceu o contraditório e a
ampla defesa.
Na mesma linha, não se publica o parecer ministerial, embora tal manifestação possa
igualmente interessar à defesa.
Sendo assim, não havendo previsão de nova participação processual do embargante nessa
fase, não há alegar-se prejuízo, pressuposto imprescindível a qualquer declaração de
nulidade.
Prossegue o embargante arguindo desta feita obscuridade da sentença, consistente no fato de
a sentença, presumivelmente, não especificar quais impropriedades conduziriam as contas à
sua reprovação.
Igualmente não merece acolhimento o alegado.
O trecho citado nos embargos para embasar a alegação do embargante é uma síntese das
avaliações pormenorizadas e individualizadas das impropriedades já realizadas anteriormente,
ponto a ponto. E como síntese, propõe-se ao esforço intelectual de retratar o cenário global
das contas.
Por fim, no que respeita à alegação da premissa fática equivocada, o que se pretende é a
alteração da convicção de mérito do juiz, o que, por evidente, transborda o conteúdo próprio
dos embargos de declaração, que não se prestam a esse fim.
O acolhimento dos presentes embargos de declaração está condicionado à comprovação de
efetiva omissão e contradição, vícios que não restaram comprovados.
Dessa forma, conheço dos presentes embargos posto que tempestivos, mas lhes nego
provimento.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 1º de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT

PARECERES TÉCNICOS
RELATÓRIO CONCLUSIVO - PROC. Nº 15-68.2018.6.11.0051
PROCESSO Nº: 15-68.2018.6.11.0051
PROTOCOLO Nº 353/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PMDB - CUIABÁ
CNPJ
: 00.825.687/0001-02
Nº CONTROLE: P15000490670MT1083076
DATA ENTREGA: 22/01/2018 às 00:00:00
DATA GERAÇÃO: 29/01/2018 às 11:01:03
II - PARECER TECNICO CONCLUSIVO.
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo
relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72
horas, nos termos do § 1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015:
Considerando o despacho da Juíza Eleitoral – 51ª ZE/MT, de folhas 70, segue para reanálise a
prestação de contas, observando a petição e documentação juntada às folhas 25-69, com a
finalidade de sanar os itens elencados no Parecer Técnico publicado em 01/02/2018.
Assim sendo, o prestador de contas apresentou sua manifestação intempestivamente, bem
como fez juntada de documentos com a finalidade de cumprir as diligências determinadas,
tendo os autos sido encaminhados à equipe de exame da prestação de contas da 51ª ZE para
dar prosseguimento à análise das contas.
É o relatório.
De pronto, passamos para análise das notas explicativas em resposta aos itens apresentados
no exame preliminar:
1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016).
Análise:
A Direção apresentou esclarecimentos referente a omissão quanto a entrega de prestação de
contas parcial (fls 26). Apontamento justificado.
2. Prestação de contas entregue em 22/01/2018, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e §
1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Análise:
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A Direção Municipal apresentou esclarecimentos sobre a impropriedade descrita no item e
diante da justificativa a impropriedade foi sanada parcialmente.
3. Não foi apresentado o extrato da conta bancária aberta em nome do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira. Peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 48
da Resolução TSE nº 23.463/2015):
Análise:
Analisando a nota de esclarecimento e os documentos apresentados nas fls 26 e 31 à 44,
constatou-se que a Direção Municipal não observou ao disposto no art. 7º, § 1º, a e b; e ao
art. 8º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Contudo, por mais que não tenha observados aos prazos estabelecidos na Resolução, a
Direção apresentou nos autos o extrato da conta bancária sanando parcialmente o
apontamento.
4. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
BANCO AGÊNCIA CONTA
001
3499
00000000567558
Análise:
Foi apresentado esclarecimentos (fls nº 27) e extratos bancários (fls nº 31-44) na tentativa
de sanar a irregularidade.
Diante do fato, nota-se que a Direção Municipal não se atentou à determinação estabelecido
no art. 7 § 1º, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Contudo, há registro da referida conta aberta em 28/12/2016, conforme relatório emitido pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE e, diante da nota de esclarecimento
juntamente com os registos contidos no Sistema o apontamento foi sanado parcialmente.
5. A abertura da conta bancária identificada abaixo extrapolou o prazo de 15 de agosto de
2016, em desatendimento ao disposto no art. 7º, § 1º, a e b da Resolução TSE nº
23.463/2015, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de
contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a
eventual omissão de receitas e gastos eleitorais:
DATA
DE DATA
DE ATRASO EM
CNPJ
BCO AGÊNCIA CONTA
ABERTURA
CONCESSÃO CNPJ DIAS
00.825.687/00011
3499
0567558 28/12/2016
13/12/2017
135
02
Análise:
Consultando as informações contidas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE,
nota-se que a referida conta bancária destinada ao Fundo Partidário foi aberta em desacordo
ao disposto no art. 7º, § 1º, a e b da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diante da inconsistência, a Direção apresentou esclarecimentos e extratos bancários sanando
o apontamento parcialmente.
6. Analisando a prestação de contas foi constatado nas fls 11; 13-14 registro de dois
profissionais. O primeiro, refere-se aos serviços advocatícios e o segundo, contábil. Ambas
despesas não foram contempladas na prestação em análise como consta no extrato da fls 13.
Análise:
Do item, a defesa apresentou esclarecimentos e diante do exposto o apontamento foi sanado
parcialmente.
Conclusão:
Ante o exposto, é sapiente ressaltar que essa conclusão não confere chancela a possíveis
ilicitudes vinculadas às doações e às despesas eleitorais, tampouco a eventuais ilícitos
verificados pelos órgãos fiscalizadores no curso de investigações em andamento ou futuras.
Desse modo, a análise técnica foi realizada, verificando o indício de irregularidade descrita no
parecer técnico preliminar.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas,
manifesta-se pela Aprovação com Ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Cuiabá, 06 de março de 2018.
Assinado por: Eder da Silva Rodrigues - Chefe de Cartório - 51ªZE/MT (deleg. 08/16)

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 03/2018 - ATENDIMENTO ELEITORAL
A Excelentíssima Senhora LILIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza da 52ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma da Lei.
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o atendimento ao eleitor, bem como racionalizar
as despesas com diligência para verificação de domicilio eleitoral;
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CONSIDERANDO os arts. 2 e 12 do Provimento CRE/MT n° 19/2012;
RESOLVE:
Art. 1º Os requerentes que não exibirem, no momento do atendimento, qualquer
documentação comprobatória de domicílio, relacionada no Provimento CRE/MT n° 19/2012,
terá seu atendimento concluído pelo preenchimento do requerimento de alistamento ou
transferência e emissão do respectivo título eleitoral.
§ 1° Na hipótese do caput, o mencionado requerimento será posto em diligência
imediatamente e o requerente será notificado, no ato, a suprir a documentação relacionada ao
seu domicílio eleitoral, conforme modelo constante no anexo desta portaria.
§ 2° O título eleitoral emitido ficará retido até a conclusão da diligência descrita no parágrafo
anterior e apreciação do requerimento pelo Juiz Eleitoral.
§ 3° O modelo, de que trata o parágrafo 1°, incluirá a advertência de que, caso não
apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, a documentação comprobatória de domicílio nos
moldes previstos no Provimento CRE/MT n° 19/2012, o requerimento de alistamento ou
transferência vinculado será indeferido.
Art. 2° Os casos omissos serão decididos pelo Juiz Eleitoral, mediante informação do Chefe de
Cartório. Publique-se.
ANEXO – PORTARIA ZE52/MT N° 3/2018
MODELO
52ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO DATA:
NOTIFICAÇÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA ZE52/MT N° 3/2018
Fica o eleitor, abaixo identificado, NOTIFICADO a complementar, em cartório e no prazo de 05
(cinco) dias, a instrução do RAE requerido na data de hoje, especialmente para comprovar seu
endereço, mediante apresentação de boletos tarifários de serviços públicos, faturas bancárias
ou contrato de locação de imóvel em seu nome, de seu cônjuge ou companheiro(a) ou de
parente seu em linha reta consanguínea, até o 2.º grau (pais, filhos, avós, netos), e emitidos
entre os 12 (doze) e 3 (três) meses anteriores ao requerimento ou outros meios
convincentes, conforme previsão do Prov. CRE/MT n° 19/2012, sob pena de INDEFERIMENTO
do RAE.
Eleitor:
Título de Eleitor:
Assinatura do Eleitor:
Assinado por: Lilian Bartolazzi Laurindo - Juíza Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº. 101-97.2015.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Autos nº. 101-97.2015.6.11.0001 – Prestação de Contas.
Protocolo nº 13.278/2015
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2014
Partido da Mobilização Nacional - PMN
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Vistos em correição.
Cuida-se de prestação de contas do órgão municipal do Partido da Mobilização Nacional -PMN,
referente ao exercício financeiro de 2014.
Registrado e autuado o processo, à fl. 38, determinou-se providências preliminares.
À fl. 54 foi observada a ausência de constituição de advogado.
A agremiação partidária foi devidamente intimada a regularizar a sanar as irregularidades, por
intermédio do presidente do Diretório Municipal (fl. 57), deixando transcorrer o prazo sem
manifestação (fl. 59).
O Ministério Público, às fls. 60/vº, requereu o julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei
nº. 9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A Lei nº 9.096/95 estabelece em seu artigo 37, §6º, que a prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional e, portanto, deve ser apresentada por advogado
legalmente habilitado.
Observa-se, contudo, que o Partido da Mobilização Nacional apresentou as contas sem a
assistência de advogado habilitado e permaneceu inerte quando intimado para regularizar a
representação processual.
Desta forma, resta configurada a ausência de capacidade postulatória, levando ao não
conhecimento da prestação de contas apresentadas.
Neste sentido:
“Prestação de Contas de campanha eleitoral – Representação Processual – Ausência de
capacidade postulatória – Recurso Eleitoral – Prestação de Contas- Eleições 2012 – Recurso
subscrito pela parte – Ausência de capacidade postulatória – Não conhecimento. Não se
confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória.” (TRE-MT,
Processo nº 6704, classe RE. Acórdão nº 21318, de 07/08/2012, Relator Dr. José Luis
Blaszak, publicado no DJE/TRE/MT de 16/08/2012).
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Assim, ante a inércia do Partido Político, e em consonância com o Ministério Público Eleitoral,
julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional ,referente ao exercício do
ano de 2014, nos termos do artigo 28, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e, por
consequência, determino a perda e suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se ao registro da decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (Sico), em consonância com a Resolução do TSE n.º 23.384, de 9 agosto de 2012.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 05 de março de 2018.
Assinado por: Célia Regina Vidotti, Juíza de Direito
AUTOS Nº. 52-90.2014.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 16.533/2014
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2013
Partido da Mobilização Nacional – PMN
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Vistos em correição.
Cuida-se de prestação de contas extemporânea do órgão municipal do Partido da Mobilização
Nacional – PMN, referente ao exercício financeiro de 2013.
À fl. 12 foi determinado o registro e autuação do processo, além de outras providências
preliminares.
À fl. 22 foi observada a ausência de constituição de advogado.
A agremiação partidária foi devidamente intimada a regularizar a sanar as irregularidades, por
intermédio do presidente do Diretório Municipal (fl. 28), deixando transcorrer o prazo sem
manifestação (fl. 29).
O Ministério Público, às fls. 30/vº, requereu o julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei
nº. 9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A Lei nº 9.096/95 estabelece em seu artigo 37, §6º, que a prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional e, portanto, deve ser apresentada por advogado
legalmente habilitado.
Observa-se, contudo, que o Partido da Mobilização Nacional apresentou as contas sem a
assistência de advogado habilitado e permaneceu inerte quando intimado para regularizar a
representação processual.
Desta forma, resta configurada a ausência de capacidade postulatória, levando ao não
conhecimento da prestação de contas apresentadas.
Neste sentido:
“Prestação de Contas de campanha eleitoral – Representação Processual – Ausência de
capacidade postulatória – Recurso Eleitoral – Prestação de Contas- Eleições 2012 – Recurso
subscrito pela parte – Ausência de capacidade postulatória – Não conhecimento. Não se
confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória.” (TRE-MT,
Processo nº 6704, classe RE. Acórdão nº 21318, de 07/08/2012, Relator Dr. José Luis
Blaszak, publicado no DJE/TRE/MT de 16/08/2012).
Assim, ante a inércia do Partido Político, e em consonância com o Ministério Público Eleitoral,
julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN, referentes ao
exercício do ano de 2013, nos termos do artigo 28, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e,
por consequência, determino a perda e suspensão do repasse de novas cotas do fundo
partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se ao registro da decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (Sico), em consonância com a Resolução do TSE n.º 23.384, de 9 agosto de 2012.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 05 de março de 2018.
Assinado por: Célia Regina Vidotti, Juíza de Direito
AUTOS Nº. 56-25.2017.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 15.636/2017
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2016
Partido Humanista da Solidariedade – PHS
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Vistos em correição.
Cuida-se de prestação de contas extemporânea do órgão municipal do Partido Humanista da
Solidariedade – PHS, referente ao exercício financeiro de 2016.
Às fls. 3/vº determinou-se a intimação do partido para apresentação de contas e várias
providências preliminares.
À fl. 37 foi observada a ausência de constituição de advogado e de assinatura do tesoureiro na
respectiva prestação de contas.
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A agremiação partidária foi devidamente intimada a regularizar a sanar as irregularidades, por
intermédio do presidente do Diretório Municipal (fls. 41 e 43/47), deixando transcorrer o
prazo sem manifestação (fl. 45).
O Ministério Público, às fls. 47/vº, requereu o julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei
nº. 9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A Lei nº 9.096/95 estabelece em seu artigo 37, §6º, que a prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional e, portanto, deve ser apresentada por advogado
legalmente habilitado.
Observa-se, contudo, que o Partido Humanista da Solidariedade apresentou as contas sem a
assistência de advogado habilitado e permaneceu inerte quando intimado para regularizar a
representação processual.
Desta forma, resta configurada a ausência de capacidade postulatória, levando ao não
conhecimento da prestação de contas apresentadas.
Neste sentido:
“Prestação de Contas de campanha eleitoral – Representação Processual – Ausência de
capacidade postulatória – Recurso Eleitoral – Prestação de Contas- Eleições 2012 – Recurso
subscrito pela parte – Ausência de capacidade postulatória – Não conhecimento. Não se
confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória.” (TRE-MT,
Processo nº 6704, classe RE. Acórdão nº 21318, de 07/08/2012, Relator Dr. José Luis
Blaszak, publicado no DJE/TRE/MT de 16/08/2012).
Assim, ante a inércia do Partido Político, e em consonância com o Ministério Público Eleitoral,
julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício do ano de 2016, nos termos do artigo
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e, por consequência, determino a perda e suspensão
do repasse de novas cotas do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se ao registro da decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (Sico), em consonância com a Resolução do TSE n.º 23.384, de 9 agosto de 2012.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 05 de março de 2018.
Assinado por: Célia Regina Vidotti, Juíza de Direito
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
Processo nº 10-34.2018.6.11.0055 – Protocolo nº 2.824/2018
Espécie: Duplicidade de Inscrição Eleitoral
Eleitora: Joana Ozuna Bogarino
Vistos em correição.
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar duplicidade de inscrição
eleitoral envolvendo os dados de Joana Ozuna Bogarino, conforme comunicação de
duplicidade emitida pelo sistema da Justiça Eleitoral, como se verifica dos documentos
acostados.
Em contato telefônico, a eleitora informou que compareceu ao atendimento em 20/02/2018
para realizar seu alistamento eleitoral, sendo-lhe entregue o título de eleitor. Afirma que,
percebendo o erro de grafia em seu nome, retornou no dia seguinte para retificação, quando
foi realizada nova inscrição, essa sim com seus dados corretos.
Relatados, decido.
Nos termos do artigo 40, da resolução do TSE nº 21.538/03, quando verificado que o mesmo
eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo
batimento, uma delas deverá ser cancelada, enquadrando-se, o presente caso, no inciso V, do
referido artigo.
Isso se dá pelo fato de que a coexistência de registros eleitorais para um único eleitor
prejudica, não só o exercício de suas atividades democráticas, em razão de dificuldades de
identificação, mas também facilita o acontecimento de fraudes.
Assim, cabe à Justiça Eleitoral tratar o caso na seara administrativa, uma vez verificada a
ocorrência de mais de uma inscrição eleitoral para um mesmo eleitor, uma delas deverá ser
cancelada.
No presente caso, é evidente a ocorrência de erro do servidor, o que levou a eleitora
comparecer novamente ao posto de atendimento para a retificação de seus dados.
Posto isto, tratando-se de erro administrativo, determino a manutenção da inscrição de nº
0365 1094 1872, e o cancelamento da inscrição de nº 0365 1050 1856, com fundamento no
art. 40, inc. V, da Res.-TSE nº 21.538/03.
Intime-se a eleitora para que tome conhecimento acerca da manutenção, no cadastro nacional
de eleitores, da inscrição mais recente de nº 0365 1094 1872.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se com as formalidades de praxe.
Cuiabá, 5 de março de 2018.
Assinado por: Célia Regina Vidotti, Juíza de Direito
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ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 14/2018 - 57ª ZONA ELEITORAL
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, MM. Juiz Eleitoral desta
Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE n. 21.372/2003, no Provimento CRE-MT nº
17/2012, no Provimento CRE-MT nº 01/2017 e na Orientação CRE-MT nº 02/2017 será
procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos a 57 ª Zona Eleitoral –
Paranatinga/MT, na data de 20 de março de 2018, a partir das 09:00h, sem prejuízo ao
atendimento ao público em geral.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 21 de fevereiro de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi. NADA
MAIS.
Assinado por: Walter Figueirêdo Costa Neto - Analista Judiciário - 57ª Zona Eleitoral
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