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ATOS DOS MEMBROS RELATORES
DESPACHOS
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO - EDITAL 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) PROCESSO Nº 794 (Num. Única: 794/2011) – CLASSE AIME - PROTOCOLO Nº
62.927/2010
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - ELEIÇÕES 2010
IMPUGNANTE(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): RENATO DE A. ORRO RIBEIRO - OAB: 11055/MT HEITOR CORRÊA DA ROCHA
- OAB: 4546/MT
IMPUGNADO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB: 4.700/MT JOÃO VICTOR TOSHIO
ONO CARDOSO - OAB: 14.051/MT PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB: 4659/MT JOÃO
BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB: 9607/MT
IMPUGNADO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): ZAID ARBID - OAB: 1822-A/MT BENEDITO PALMEIRA NETO - OAB: 8.348/MT
JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB: 13909-B/MT
IMPUGNADO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB: 8881-A/MT MARCELO SEGURA - OAB:
4722 - A/MT
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
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
EDITAIS
EDITAL Nº 7/2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que
dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº
4.737, de 15/07/1965, o artigo 3º, § 3º, da Resolução TSE nº 21.009/2002, os artigos 1º e
3º da Resolução TRE/MT nº 1.813/2016 e o constante do PAe nº 960/2018
COMUNICA aos senhores Juízes de Direito em efetivo exercício na Comarca de Cuiabá/MT, que
estará aberta a inscrição para o preenchimento da vaga de JUIZ ELEITORAL da 1ª Zona
Eleitoral, com sede neste município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação
do presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, devendo a habilitação ser feita por
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meio de ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral do TRE/MT ou enviado para o
endereço eletrônico protocolo@tre-mt.jus.br para o mesmo setor, oportunidade em que o
magistrado interessado deverá declarar que não incorre nos impedimentos previstos no artigo
14, § 3º, da Lei nº 4.737/1965[1], bem como a viabilidade de deslocamento à sede do
Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012[2].
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 07 de março de 2018.
[1] Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão
obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente
consangüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição.
[2] Art. 3º. Deve o magistrado, quando de sua inscrição à vaga de juiz eleitoral, apresentar
declaração de viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
EDITAL Nº 8/2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que
dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº
4.737, de 15/07/1965, o artigo 3º, § 3º, da Resolução TSE nº 21.009/2002, os artigos 1º e
3º da Resolução TRE/MT nº 1.813/2016 e o constante do PAe nº 961/2018
COMUNICA aos senhores Juízes de Direito em efetivo exercício na Comarca de Várzea
Grande/MT, que estará aberta a inscrição para o preenchimento da vaga de JUIZ ELEITORAL
da 49ª Zona Eleitoral, com sede no mesmo município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da publicação do presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, devendo a
habilitação ser feita por meio de ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral do
TRE/MT ou enviado para o endereço eletrônico protocolo@tre-mt.jus.br para o mesmo setor,
oportunidade em que o magistrado interessado deverá declarar que não incorre nos
impedimentos previstos no artigo 14, § 3º, da Lei nº 4.737/1965[1], bem como a viabilidade
de deslocamento à sede do Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 3º do Provimento CRE nº
10/2012[2].
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 07 de março de 2018.
[1] Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão
obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente
consangüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição.
[2] Art. 3º. Deve o magistrado, quando de sua inscrição à vaga de juiz eleitoral, apresentar
declaração de viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
EDITAL Nº 9/2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que
dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº
4.737, de 15/07/1965, o artigo 3º, § 3º, da Resolução TSE nº 21.009/2002, os artigos 1º e
3º da Resolução TRE/MT nº 1.813/2016 e o constante do PAe nº 962/2018
COMUNICA aos senhores Juízes de Direito em efetivo exercício na Comarca de Cuiabá/MT, que
estará aberta a inscrição para o preenchimento da vaga de JUIZ ELEITORAL da 39ª Zona
Eleitoral, com sede neste município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação
do presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, devendo a habilitação ser feita por
meio de ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral do TRE/MT ou enviado para o
endereço eletrônico protocolo@tre-mt.jus.br para o mesmo setor, oportunidade em que o
magistrado interessado deverá declarar que não incorre nos impedimentos previstos no artigo
14, § 3º, da Lei nº 4.737/1965[1], bem como a viabilidade de deslocamento à sede do
Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012[2].
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 07 de março de 2018.
[1] Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão
obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente
consangüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição.
[2] Art. 3º. Deve o magistrado, quando de sua inscrição à vaga de juiz eleitoral, apresentar
declaração de viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 55/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno do TRE-MT;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 7.719/2017,
RESOLVE
Art. 1º Dispensar, a pedido, a servidora Fernanda da Silva Rondon, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário – Área Administrativa, da função comissionada de Assistente V – FC-5,
vinculada ao Gabinete da Presidência, com efeitos a partir de 12/03/2018.
§ 1º Fica concedido à servidora Fernanda da Silva Rondon o período de trânsito de 03 (três)
dias úteis a partir de 12/03/2018, para retorno às suas atividades junto ao Cartório da 12ª
Zona Eleitoral em Campo Verde/MT.
Art. 2º Designar a servidora Isabella Cristina da Costa Mejia, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário – Área Administrativa, para a função comissionada de Assistente V – FC-5,
vinculada ao Gabinete da Presidência, para desempenho das atribuições do cerimonial público
deste Sodalício, precedida de sua dispensa da função comissionada de Assistente I – FC-1,
vinculada ao Cartório da 3ª Zona Eleitoral de Rosário Oeste/MT, com efeitos a contar de
12/03/2018.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/N. 14 DE 05 DE MARÇO DE 2018
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93,
assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código
Eleitoral,
Considerando os termos do Ofício n. 019/2018-PGJ, de 28 de fevereiro de 2018, firmado pelo
Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo no Estado de Mato Grosso, Dr.
Hélio Fredolino Faust,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 02ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 26
a 28.03.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, por
motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 2º Designar a promotora de Justiça Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes para exercer
a função de promotora eleitoral perante a 05ª Zona Eleitoral, com sede em Nova Mutum, no
dia 02.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Henrique de Carvalho Pugliesi,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 3º Designar o promotor de Justiça Leandro Túrmina para exercer a função de promotor
eleitoral perante a 08ª Zona Eleitoral, com sede em Alto Araguaia, no período de 06 a
09.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues, por
motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 4º Designar o promotor de Justiça Alexandre Balas para exercer a função de promotor
eleitoral perante a 18ª Zona Eleitoral, com sede em Mirassol D’Oeste, nos dias 26 e
27.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Fábio Paulo da Costa Latorraca,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 5º Designar a promotora de Justiça Fabiana da Costa Silva Vieira para exercer a função
de promotora eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral, com sede em Tangará da Serra, no
período de 12 a 16.03.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Claire Vogel
Dutra, por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 6º Designar o promotor de Justiça Marcelo Lucindo Araujo para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 20ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, nos dias 26 e
27.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Deosdete Cruz Junior, por motivo
de folga compensatória de plantão.
Art. 7º Designar a promotora de Justiça Maria Coeli Pessoa de Lima para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 26ª Zona Eleitoral, com sede em Nova Xavantina, no período de
19 a 28.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wellington Petrolini Molitor,
por motivo de férias.
Art. 8º Designar o promotor de Justiça Guilherme da Costa para exercer a função de promotor
eleitoral perante a 33ª Zona Eleitoral, com sede em Peixoto de Azevedo, no período de 09 a
16.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira,
por motivo de férias e/ou folga compensatória de plantão.
Art. 9º Designar a promotora de Justiça Tereza de Assis Fernandes para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 33ª Zona Eleitoral, com sede em Peixoto de Azevedo, no
período de 19 a 28.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Felipe Augusto
Ribeiro de Oliveira, por motivo de férias e/ou folga compensatória de plantão.
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Art. 10. Designar a promotora de Justiça Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro para exercer a
função de promotora eleitoral perante a 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína, no período de
23 a 27.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Dannilo Preti Vieira, por
motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 11. Designar o promotor de Justiça Amarildo Cesar Fachone para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 39ª Zona Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 19 a
28.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Reinaldo Rodrigues de Oliveira
Filho, por motivo de férias.
Art. 12. Designar o promotor de Justiça Augusto Cesar Fuzaro para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 45ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 20
a 29.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Reinaldo Antonio Vessani Filho,
por motivo de férias.
Art. 13. Designar a promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 47ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Garças, no período de
06 a 09.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 14. Designar o promotor de Justiça Luis Alexandre Lima Lentisco para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 48ª Zona Eleitoral, com sede em Cotriguaçu, no período de 12 a
22.03.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Claudio Angelo Correa Gonzaga,
por motivo de férias.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.
Assinado por: PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO - PROCURADOR REGIONAL
ELEITORAL SUBSTITUTO

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 84/2018/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 do recorrido para que, querendo, se manifeste 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.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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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, 09/03/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL 61/2018
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 25795 (Num. Única: 25795/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
103.146/2016
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR CUIABÁ/MT - 51ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA
ADVOGADA(S): TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB: 14.517/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 18611 (Num. Única: 18611/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
28.778/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO - SHOW ARTISTICO COM ENTRADA GRATUITA - DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS - PATROCÍNIO DE EVENTO ESPORTIVO - LOGOMARCA DA GESTÃO - PERÍODO
ELEITORAL - PEDRA PRETA/MT - 46ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): COLIGAÇÃO "TODOS POR PEDRA PRETA"
ADVOGADO(S): RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB: 18.562/MT
EMBARGADO(S): MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
ADVOGADO(S): JOÃO FAUSTINO NETO - OAB: 10.364-A/MT RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB: 14.885/MT
EMBARGADO(S): TEOBALDO FRANCISCO MENDONÇA
ADVOGADO(S): JOÃO FAUSTINO NETO - OAB: 10.364-A/MT RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB: 14.885/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PROCESSO Nº 33196 (Num. Única: 33196/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
25.737/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO - RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - POCONÉ/MT - 4ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): ADEMIR APARECIDO ZULLI
ADVOGADO(S): WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB: 13.530./MT
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove 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 1819/2013
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;
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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 Progressão Funcional ao (à) servidor (a) MARLEY OLIVEIRA SANTOS,
integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade:
Contabilidade, passando da Classe C padrão 11 para a Classe C padrão 12, com efeitos a
partir de 07/03/2018.
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, 8 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN FERMINO NUNES Secretária Gestão de
Pessoas, em Substituição
PAE Nº 1951/2013
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) MARICELI SIGARINI DA SILVA,
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, 8 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN FERMINO NUNES Secretária Gestão de
Pessoas, em Substituiçâo

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 006/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O Excelentíssimo Senhor Dr.° Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE n.º 21.372/2003 e Provimento CRE-MT n.º
17/2012, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos da 2ª
Zona Eleitoral de Rondonópolis/MT, na sede do cartório eleitoral localizado à Rua Fernando
Corrêa da Costa, n.º 253, Centro, nesta cidade, nos dias 10 e 11 de abril de 2018 no horário
das 8:00 às 14:30 horas, sem prejuízo do atendimento ao público em geral. No mesmo
período poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços prestados pelo cartório.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral que fosse publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado o presente edital no
local de costume, na sede do Cartório Eleitoral de Rondonópolis/MT.
Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis/MT, aos sete dias do mês de março de dois mil
e dezoito (07.03.2018). Eu, Paulo Henrique Peres Xavier, Chefe de Cartório,
_________digitei.
Assinado por: Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento - Juiz Eleitoral
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS - FEVEREIRO DE 2018
EDITAL N.º 008/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM°. Juiz
da 2ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
se encontra disponível neste cartório eleitoral, a partir desta data, relação contendo os
requerimentos de alistamento e transferência com deferimento por este Juízo Eleitoral no
período de 01/02/2018 a 28/02/2018, começando a contar, a partir da publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, o prazo de 10 dias para os delegados de qualquer partido
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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político apresentarem recurso dos pedidos de alistamento e transferência deferidos, nos
termos do que dispõe o art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, respectivamente, da Resolução
21.538/2003 do c. TSE.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será afixado no
lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, aos 09 (nove) dias
do mês de março de 2018. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
(Assinado com base na Portaria 001/2012/02ªZE/MT)
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe do Cartório da 2ª ZE
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS - JANEIRO DE 2018
EDITAL N.º 007/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM°. Juiz
da 2ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
se encontra disponível neste cartório eleitoral, a partir desta data, relação contendo os
requerimentos de alistamento e transferência com deferimento por este Juízo Eleitoral no
período de 01/01/2018 a 31/01/2018, começando a contar, a partir da publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, o prazo de 10 dias para os delegados de qualquer partido
político apresentarem recurso dos pedidos de alistamento e transferência deferidos, nos
termos do que dispõe o art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, respectivamente, da Resolução
21.538/2003 do c. TSE.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será afixado no
lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, aos 09 (nove) dias
do mês de março de 2018. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
(Assinado com base na Portaria 001/2012/02ªZE/MT)
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe do Cartório da 2ª ZE
RELAÇÃO DE ÓBITOS - FEVEREIRO DE 2018
EDITAL N.º 010/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM°. Juiz
da 2ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO 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
FEVEREIRO de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
ELEITOR
INSCRIÇÃO
ALEXSANDRO PRECIS
022061601864
ANALINA SILVEIRA AZEVEDO
003893361872
ANDRE MESQUITA VILELA
027297271864
ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS
010295401821
AURINO FRANCISCO BATISTA
003888321805
CELGINA DA SILVA
014306991899
DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS
030705051830
ELIANY LEANDRO DE ARAUJO
011877761864
ERCILIA RODRIGUES ALMEIDA NASCIMENTO
000355221848
EURIDES GUIMARAES ARAUJO
003901731848
FLORIVAL BARROS DA SILVA
002042971856
GERALDO FERREIRA DE SOUZA
003873181880
IRACI FRANCISCA DOURADO
000527481830
IZAURA DA CONCEICAO GUIMARAES
012405851805
JOAO ANTONIO BISPO CIRINO
000041401880
JOAO ANTONIO MARTINS
004132562348
JOAO BATISTA DE REZENDE
003912061805
JOAO BATISTA VILELA
000522571805
JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO
000518771880
MANOEL SOUSA E SILVA
017513481805
MARIA CANTALICIA DE OLIVEIRA
003872691864
MARIA DE LOURDES MACHADO MAIA
000024621872
MARIA MADALENA TEODORO MENDES
000516631856
MARIA PEREIRA SOARES
100161640523
MARLON TEIXEIRA CAMPOS
017310061872
ONEMY MORENO SIRQUEIRA
003743551813
OTERINA ANA DA SILVA
006634781880
PAULO RENATO FERREIRA
003906281805
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PAULO SANTANA COSTA
000519881805
PEDRO LOPES DOS SANTOS
018724511856
PEDRO LUIZ PEREIRA
010507261848
ROSINEIDE MARIA DE SOUZA
014390921821
SAMUEL CESAR DE ARAUJO
024778441732
SERGIO LUIZ JUCHNESKI
001036791830
VALDINA DOURADO FEITOZA
066845000590
VANESSA MARTINS DA SILVA
035906931864
VIRGINA MARIA DE SOUSA
029480101880
ZORLANDO VIANA DE SOUZA
001569051880
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio
do Cartório Eleitoral, onde será afixada a relação das inscrições canceladas, pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, aos 09 (nove) dias do
mês de março de 2018. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
(Assinado com base na Portaria 001/2012/02ªZE/MT)
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe do Cartório da 2ª ZE
RELAÇÃO DE ÓBITOS - JANEIRO DE 2018
EDITAL N.º 009/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM°. Juiz
da 2ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO 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.
ELEITOR
INSCRIÇÃO
ANTENOR BORGES MENDONCA
010050791856
CICERO FEITOSA DA SILVA
022371431856
DIRCEU PEDRO TRES
016916771880
DIVINA BERALDA DA SILVA
012178851830
EDGAR BATISTA DE MORAES
003898481821
EVA FERREIRA DOS SANTOS
007912361864
FRANCILDA RODRIGUES
032053141821
ISAURA BRANDÃO DA SILVAS
031261901864
JOÃO DE JESUS SANTOS
171322690108
LEUSA ALVES DIAS
004715391805
LUZIA CARVALHO
006058261848
MARCELLO MARCK DE FREITAS SOBRINHO
033806441864
MARIA ROZA DE SOUZA
003902531864
SEBASTIANA BORGES MENDONCA
007969611899
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio
do Cartório Eleitoral, onde será afixada a relação das inscrições canceladas, pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, aos 09 (nove) dias do
mês de março de 2018. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
(Assinado com base na Portaria 001/2012/02ªZE/MT)
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe do Cartório da 2ª ZE

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.
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 4/2018
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2018.
A Excelentíssima Senhora Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, Juíza da 5ª 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, se realizará no período de 05/04/2018 à 06/04/2018, a
partir das 08:00 horas, sem prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na Rua dos
Flamboyants, 220N, Centro, CEP 78450-000, cidade de Nova Mutum.
Durante o período designado para os trabalhos 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 por dez dias.
Nova Mutum, 09 de março de 2018.
Assinado por: Ana Helena Alves Porcel Ronkoski - Juíza da 5ª Zona Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2018
A Excelentíssima Senhora Drª. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, Juíza da 5ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento nº 17/2012, da Corregedoria Regional
Eleitoral de Mato Grosso, a Sra. Bianca Giordani Carlot Morais, Analista Judiciária, para, sob
compromisso, desempenhar a função de secretária dos trabalhos correicionais, a serem
realizados no período de 05 a 06 de abril de 2018, no Cartório da 5ª Zona Eleitoral.
Encaminhe-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Nova Mutum, 09 de março de 2018.
Assinado por: Ana Helena Alves Porcel Ronkoski - Juíza da 5ª Zona Eleitoral

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, 09 de março de 2018.
*republicada por erro material.
Assinado por: Alethea Assunção Santos - Juíza Eleitoral em substituição

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 3-83.2018.6.11.0009
Classe: PETIÇÃO
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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Requerente: REGINALDO PEDRO DA SILVA
Advogada: DANIELLY MARTINS BELMONT, OAB/MT nº 16912
Vistos.
Trata-se de pedido de emissão de diploma formulado por REGINALDO PEDRO DA SILVA, em
razão de ter sido eleito segundo suplente pela Coligação "Barra do Garças Muito Mais II", na
Eleição Municipal de 2016.
Argumenta que foi declarado impedido de ser diplomado, por ter sido julgada não prestada a
sua conta de campanha eleitoral em novembro de 2016.
Todavia, aduz que em maio de 2017 apresentou suas contas da campanha à Justiça Eleitoral,
cuja sentença prolatada em junho de 2017 "regularizou" sua situação.
Entende que possui direito a receber o diploma em razão da ausência do impedimento
previsto no artigo 29, §2º da Lei 9.504/97.
Ressalta ainda a possibilidade de ser diplomado diante da decisão dada na Ação Cautelar
63804, julgado em 18/07/2013 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que entendeu
ser possível a diplomação de candidato que teve as contas julgadas não prestadas.
Instruiu seu pedido com as decisões prolatadas no Processo nº 500-68.2016.6.11.0009,
instaurado neste Juízo, referente à prestação de contas das eleições 2016 do postulante;
cópias dos documentos pessoais e certificado de reservista (fls. 08/12).
Dada vista ao ilustre parquet, foi ofertado parecer opinando pelo indeferimento do pedido
inicial (fl. 16/17).
É o necessário. DECIDO.
O Artigo 75 da Resolução TSE nº 23463/15, reproduzindo o disposto no Artigo 29, §2º da Lei
9.504/97, disciplina:
Art. 75. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a
diplomação dos eleitos enquanto perdurar a omissão. (grifos nossos)
Pela interpretação da norma mencionada, conclui-se que uma vez prestadas as contas dos
eleitos, mesmo que extemporaneamente, afasta-se o impedimento à diplomação.
Embora o candidato permaneça sem a devida quitação eleitoral, por força do disposto no
artigo 73, I da Resolução TSE nº 23463/15 (Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais
como não prestadas acarreta: I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;), forçoso reconhecer que a penalidade não deve ser aplicada
à diplomação, em face da regra presente no artigo 11, §10º da Lei das Eleições, a qual
transcrevo:
Art. 11. §10º - As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Nessa linha de raciocínio, se o candidato obteve o registro de candidatura é porque atendeu
as condições de elegibilidade impostas pela lei, vindo a concorrer às eleições municipais. A
falta de quitação eleitoral posterior ao registro de candidatura, em face da omissão na entrega
da prestação de contas de campanha eleitoral, não impede a sua diplomação, pois seus
efeitos são futuros.
Desse modo, cuida-se de direito público subjetivo do requerente em receber o diploma de
suplente, pois apresentou suas contas de campanha, mesmo que extemporaneamente,
afastando o impedimento previsto no artigo 29, §2º da Lei 9.504/97, bem como por inexistir
outras causas constitucionalmente previstas que ensejariam a sua não diplomação.
Considerando ainda que o pleiteante atendeu a exigência prevista no artigo 170 da Resolução
TSE nº 23.456/15, apresentando o comprovante de quitação militar (fl.12), o requerimento
deve ser acolhido.
Por todo o exposto, deixo de acolher a manifestação ministerial, e defiro o pedido inicial nos
termos do artigo 487, I do CPC, para conferir ao candidato REGINALDO PEDRO DA SILVA, o
direito de ser diplomado ao cargo de segundo suplente pela Coligação "Barra do Garças Muito
Mais II", neste Município, com fulcro no art. 168 da Resolução TSE nº 23.456/15 c/c art. 75
da Resolução TSE nº 23.463/15.
Às providências.
Intime-se. Publique-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se observando as formalidades de praxe.
Barra do Garças-MT, 05 de março de 2018.
Assinado por: FERNANDO DA FONSÊCA MELO - Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 47-49.2011.6.11.0009
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: UNIÃO
EXECUTADOS: ZOZIMO WELLIGTON CHAPARRAL FERREIRA
ADALBERTO MACIEL METELLO
ADVOGADO: MAURO GOMES PIAUÍ – OAB/GO Nº 6633-A
Vistos,
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO em desfavor de ZOZIMO WELLIGTON
CHAPARRAL FERREIRA E ADALBERTO MACIEL METELLO, no valor de R$ 32.655,00 (trinta e
dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), em junho de 2011.
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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Às fls. 69/70, o executado requereu o desbloqueio do valor de R$ 1.295,66 (mil duzentos e
noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), por força de penhora realizada neste feito,
argumentando que tais valores foram bloqueados em sua conta poupança, em inobservância
ao disposto no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil.
Despacho de fls. 78/79, concedendo vista à Procuradoria da Fazenda Nacional para apresentar
o débito atualizado.
Petição de fl. 82, apresentada pela exequente, requerendo a suspensão do feito por noventa
dias, em razão do parcelamento realizado neste executivo fiscal ter sido cumprido até
28/12/2017.
DECIDO.
Considerando o alegado pela exequente e diante do disposto no artigo 14-B da Lei nº
10.522/2002, defiro o pedido de fl. 82, para determinar a suspensão do feito por noventa
dias.
Decorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria da Fazenda para manifestar-se acerca do débito
atualizado, no prazo de cinco dias.
Após, conclusos para novas deliberações.
Cumpra-se.
Barra do Garças, 06 de março de 2018
Assinado por: FERNANDO DA FONSÊCA MELO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 23-08.2017.6.11.0010
Classe: Prestação de Contas
Interessado: Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Município de Itiquira-MT
Vistos, etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral quanto a não prestação de contas referente ao
ano de 2016, pela Comissão Provisória do Partido Humanista da Solidariedade do Município de
Itiquira-MT.
O partido protocolou um documento sem os elementos necessários para análise da prestação
de contas, como ausência de procuração ad judicia e extrato bancário (fl.02), bem como da
declaração de ausência da movimentação de Recursos, conforme certidão de fls.04.
Foi expedido mandado de intimação para regularizar no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
cuja certidão do Oficial de Justiça encontra-se juntada às fls.08/10.
Embora devidamente intimados, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo “in albis”
(fl.11).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral requereu que fosse julgada não
prestadas as contas partidárias (fls. 13).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição
legal, com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
“Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça
Eleitoral”.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Verifico nos autos que, o Representante Partidário teve ciência inequívoca da necessidade de
apresentar as contas, como se depreende das notificações levadas ao seu conhecimento, as
quais demonstram regularidade e eficácia.
Não obstante, decorrido os prazos concedidos para o cumprimento da obrigação imposta, o
órgão partidário municipal manteve-se silente e deixou de apresentar à Justiça Eleitoral a
Prestação de Contas Anual de 2016.
Diante o exposto, consoante o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS às contas da
Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS de Itiquira
e, por consequência, aplico-lhe a SUSPENSÃO, COM PERDA, DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO, pelo tempo em que essa esfera partidária permanecer omissa, conforme
disposto no artigo 48 da citada Resolução.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com trânsito em julgado:
I - oficie os órgãos de direção nacional e estadual do partido em questão, para que promovam
a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma
fixada nesta sentença;
II - anote-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se com as anotações de estilo.
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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Rondonópolis, 06 de março de 2018.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza da 10ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 28-30.2017.6.11.0010
Classe: Prestação de Contas
Interessado: Partido Social Cristão - PSC
Município de Itiquira-MT
Vistos, etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral quanto a não prestação de contas referente ao
ano de 2016, pela Comissão Provisória do Partido Social Cristão do Município de Itiquira-MT.
O partido foi notificado, inicialmente, para que apresentasse a prestação de contas anual
(fls.4 e 5), uma vez constatada sua ausência no prazo legal (fls.03). Posteriormente, ante sua
inércia, foi expedido mandado de intimação para a mesma finalidade, cuja certidão do Oficial
de Justiça encontra-se juntada às fls.15/16.
Embora devidamente intimados, não foi apresentada justificava pelo partido político, deixando
transcorrer o prazo “in albis” (fl.24).
Instado a manifestar, o Ministério Público Eleitoral requereu que fosse julgada não prestadas
as contas partidárias (fls. 26).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição
legal, com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
“Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça
Eleitoral”.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Verifico nos autos que, o Representante Partidário teve ciência inequívoca da necessidade de
apresentar as contas, como se depreende das notificações levadas ao seu conhecimento, as
quais demonstram regularidade e eficácia.
Não obstante, decorrido os prazos concedidos para o cumprimento da obrigação imposta, o
órgão partidário municipal manteve-se silente e deixou de apresentar à Justiça Eleitoral a
Prestação de Contas Anual de 2016.
Diante o exposto, consoante o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS às contas da
Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Itiquira e, por
consequência, aplico-lhe a SUSPENSÃO, COM PERDA, DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO, pelo tempo em que essa esfera partidária permanecer omissa, conforme
disposto no artigo 48 da citada Resolução.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com trânsito em julgado:
I - oficie os órgãos de direção nacional e estadual do partido em questão, para que promovam
a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma
fixada nesta sentença;
II - anote-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se com as anotações de estilo.
Rondonópolis, 06 de março de 2018.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza da 10ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 33-52.2017.6.11.0010
Classe: Prestação de Contas
Interessado: Partido Democratas - DEM
Município de Itiquira-MT
Vistos, etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral quanto a não prestação de contas referente ao
ano de 2016, pela Comissão Provisória do Partido Democratas do Município de Itiquira-MT.
O partido foi notificado, inicialmente, para que apresentasse a prestação de contas anual
(fls.4 e 5), uma vez constatada sua ausência no prazo legal (fls.03). Posteriormente, ante sua
inércia, foi expedido mandado de intimação para a mesma finalidade, cuja certidão do Oficial
de Justiça encontra-se juntada às fls.15
Embora devidamente intimados, não foi apresentada justificava pelo partido político, deixando
transcorrer o prazo “in albis” (fl.23).
O Ministério Público Eleitoral requereu que fosse julgada não prestadas às contas partidárias
(fls. 25).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição
legal, com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
“Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
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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pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça
Eleitoral”.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Verifico nos autos que, o Representante Partidário teve ciência inequívoca da necessidade de
apresentar as contas, como se depreende das notificações levadas ao seu conhecimento, as
quais demonstram regularidade e eficácia.
Não obstante, decorrido os prazos concedidos para o cumprimento da obrigação imposta, o
órgão partidário municipal manteve-se silente e deixou de apresentar à Justiça Eleitoral a
Prestação de Contas Anual de 2016.
Diante o exposto, consoante o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS às contas da
Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM de Itiquira e, por
consequência, aplico-lhe a SUSPENSÃO, COM PERDA, DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO, pelo tempo em que essa esfera partidária permanecer omissa, conforme
disposto no artigo 48 da citada Resolução.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com trânsito em julgado:
I - oficie os órgãos de direção nacional e estadual do partido em questão, para que promovam
a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma
fixada nesta sentença;
II - anote-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se com as anotações de estilo.
Rondonópolis, 06 de março de 2018.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza da 10ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 36-07.2017.6.11.0010
Partido Social Democrata Cristão
Referência: PC - Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2016
Advogado: Pedro Pereira Campos Filho - OAB/MT 12071
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2016,
apresentada pelo Partido Social Democrata Cristão – PSDC do município de Itiquira - MT,
utilizando-se da declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 12/13).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 14), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl.23).
Foi expedida a manifestação técnica de fl. 31, relatando a ausência de irregularidade ou
impropriedade nas contas prestadas.
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl.
37).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição
legal, com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação
de recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos
(fl.23);
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas, conforme manifestação da
unidade técnica (fl. 31);
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 37).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º
23.464/2015 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO,
para todos os efeitos, como APROVADAS a prestação de contas apresentada pelo PARTIDO
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SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO - PSDC, do município de Itiquira - MT, referente ao
exercício financeiro do ano 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 06 de março de2018.
Assinado por: Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 52-55.2017.6.11.0011
Prestação de Contas – Regularização - Eleições - 2008
Autos nº 52-55.2017.6.11.0011
Protocolo nº 28.273/2017
Requerente: IVANETE FERREIRA DE CARVALHO
Advogado: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - OAB/MT nº 15.745
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização da outrora candidata a Vice-Prefeita, a Sra. Ivanete
Ferreira de Carvalho, referente à prestação de contas da campanha eleitoral de 2008.
O D. Juízo, após consultar o processo nº 193/2008 (Prestação de Contas do candidato a
Prefeito Claudinei da Silva) e verificar que a requerente abriu conta bancária específica para
movimentação de campanha (conta 75.570-2), determinou sua intimação para a
apresentação dos extratos bancários relativos à conta nº 75.570-2.
A requerente, com intuito de comprovar a ausência de movimentação financeira na conta nº
75.570-2, apresentou o documento de fls. 19.
Todavia, tendo em vista que o documento apresentado se trata de cópia digitalizada, cuja
assinatura parece ter sido recortada e inserida posteriormente, determinou-se nova intimação
da requerente para a complementação da documentação de fls. 19 (fls. 20).
Devidamente intimada para regularizar a documentação, a interessada não se manifestou nos
autos (certidão de fls. 22).
Às fls. 17 e 24, constam manifestações do Ministério Público Eleitoral, nas quais o seu
representante opina pela não regularização da prestação de contas.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Inicialmente, imperioso consignar que devido ao fato de a Resolução TSE nº 22.715/2008 não
regulamentar especificamente a apresentação extemporânea de contas relativas ao pleito de
2008, incide, in casu, a previsão normativa do art. 73, da Resolução 23.463/15 do TSE, a qual
viabiliza a regularização do eleitor no Cadastro Nacional a partir da completa apresentação
extemporânea das contas.
Pois bem. Da análise de todo o apresentado, verifica-se claramente que a prestação de contas
apresentada pela requerente não se revela apta a gerar a regularização pleiteada,
notadamente em razão da falta de documentos essenciais à comprovação da sua declaração
de ausência de movimentação financeira, quais sejam, os extratos bancários relativos à conta
nº 75.570-2.
Ademais, por oportuno, registre-se que foi devidamente oportunizada à requerente a
complementação da documentação faltante, no entanto, a interessada quedou-se inerte.
Diante desse contexto, não incidente à espécie o efeito pretendido pela prestadora de contas,
consistente no reconhecimento de sua regularidade perante a Justiça Eleitoral, posto não
haver a completa apresentação de contas, mantenho inalterada a situação da requerente no
Cadastro Eleitoral, e julgo NÃO REGULARIZADA a prestação de contas relativa às eleições
municipais de 2008 do município de Colniza/MT da candidata IVANETE FERREIRA DE
CARVALHO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Aripuanã, 7 de março de 2018.
Assinado por: Daiane Marilyn Vaz - Juíza Eleitoral da 11ª 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
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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.
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 18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 868-50.2016.6.11.0018
Classe: Rp
Parte autora: Coligação “Seriedade e Renovação Com Porto Esperidião”
Advogado: Adrielli dos Santos Bachega - OAB/MT n.º 15192
Advogado: Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB/MT n.º 13184
Parte requerida: Martins Dias de Oliveira e Antonio Carlos Laudivar Ribeiro
Advogado: Anderson Rogério Grahl - OAB/MT n.º 10.565
Trata-se de Representação Eleitoral Por Captação e Gastos Ilícitos de Recursos interposta pela
Coligação “Seriedade e Renovação Com Porto Esperidião”, por meio de seu representante,
Renã Rodrigues dos Santos em desfavor dos candidatos a prefeito e vice prefeito Martins Dias
de Oliveira e Antônio Carlos Laudivar Ribeiro.
Em apertada síntese, alega a parte autora que, os representados deixaram de declarar em
suas prestações de contas: a) várias notas fiscais; b) utilização de aeronave de transporte do
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deputado Ezequiel Fonseca, c) gastos com bandeirolas (os quais teriam gerado uma
falsificação de contrato de comodato das bandeiras); d) alegam ainda a falsificação do
contrato de aluguel do prédio do comitê; e) infringência do preço de mercado no contrato do
aluguel; f) ausência da declaração de gastos com energia elétrica do prédio do comitê; g)
ausência da declaração de gastos com a pintura do prédio do comitê.
Diante de tais afirmações, requer seja julgada procedente a ação, reconhecendo-se a
responsabilidade dos requeridos, cominando-lhes a cassação do registro ou diploma, nos
termos do artigo 30-A, § 2º, da Lei 9504/97, bem como aplicação de multa.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 31/118.
A petição inicial foi recebida no dia 19 de dezembro de 2016, às fls. 122/123, oportunidade
em que foi determinada a notificação dos representados para, querendo, apresentar defesa,
no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 22, I, “a”, da LC 64/90.
Os investigados Martins Dias de Oliveira e Antônio Carlos Laudivar Ribeiro apresentaram
contestação às fls. 130/144, pugnando, em síntese, pela improcedência da ação.
Apresentaram documentos às fls.145/171.
Às fls. 184/188, termo de audiência de instrução, tudo nos termos do artigo 22 da LC. 64/90,
ocasião em que foram inquiridas as testemunhas Alexandro Soares de Oliveira, Miriam
Balduíno Andrade Viana e Dielson Aredes Falci.
Em referida audiência, a coligação representante requereu realização de perícia grafotécnica
nos documentos de fls. 100/101 e 153, bem como a apresentação dos documentos em sua
forma original, pedidos estes devidamente deferidos.
Em cumprimento ao determinado, os representados juntaram os documentos de fls. 202/210.
Ato contínuo, a Representante apresentou petitório de declaração de descumprimento de
decisão, por entender que o contrato juntado às fls.207/208, não se tratava do contrato
original exigido pelo juízo. Requereu ainda a declaração de incidente de falsidade documental,
no que tange ao recibo eleitoral juntado às fls. 205.
Ao analisar os pedidos, esta Magistrada determinou que fossem desentranhados dos autos os
documentos de fls. 207/208, por entender não serem os exigidos anteriormente, assim como
determinou que os representados apresentassem os documentos efetivamente constantes da
determinação retro (fls. 227).
Ocorre que, a Representante interpôs embargos de declaração, sob a alegação de que a
decisão de fls. 227 teria sido contraditória, uma vez que concedeu novo prazo para
apresentação dos documentos de fls. 100/101.
Às fls. 242/252, apresentação de documentos pelos Representados, bem como, às fls.
253/256, contrarrazões aos embargos de declaração.
Em decisão, esta Magistrada conheceu dos embargos, porém negou-lhe provimento.
Quesitos apresentados às fls. 284/290, sendo o laudo pericial apresentado às fls. 384/425.
Alegações finais às fls.447/469 e 473/483.
Em seu Parecer, o Douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela
improcedência da ação, por entender que não restou comprovada a prática de captação e
gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Analisando detidamente os autos, verifico que os pedidos iniciais não merecem procedência,
porquanto as condutas eleitorais ilícitas atribuídas aos requeridos não restaram cabalmente
demonstradas.
Estabelece o artigo 30 – A, da Lei n.º 9504/97, bem como o artigo 22 da Lei Complementar
64/90, respectivamente:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no
prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta
Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
Segundo o renomado doutrinador Edson Resende Castro, o abuso do poder econômico se
configura quando os candidatos utilizam referido poder não como forma de viabilizar a
campanha, mas como fonte de convencimento dos eleitores:
(...)quando se vale do abuso do poder econômico, o candidato menospreza o poder do voto
como instrumento de cidadania plena, como manifestação do poder do povo na transformação
do seu governo. E leva o eleitor a alienar a sua liberdade de escolha, o seu poder, em troca
de vantagens econômicas de ocasião, uma cesta básica, uma receita médica, etc. (CASTRO.
Teoria e prática do direito eleitoral. 5. Ed. P. 277)
Para Frederico Franco Alvim, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, para
configuração do abuso de poder, decorrente da violação das regras de financiamento de
campanha, há que se ficar comprovado que a omissão de gastos tenha se configurado em
valores expressivos:
Tal como se percebe, o abuso de poder não se limita à mera compra de voto. A hipótese vai
além, abarcando situações outras como a utilização desmedida de recursos econômicos, ou de
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sua aplicação em desacordo com regras de financiamento de contas de campanha como, por
exemplo, a obtenção de receitas acima do limite permitido pela legislação eleitoral, ou, ainda,
a percepção de contribuições oriundas de fontes vedadas ou não identificadas, desde que em
valores expressivos, passíveis de caracterização de conduta grave, em homenagem ao
princípio de proporcionalidade. (ALVIM. Curso de direito eleitoral.1. Ed. P. 545)
Pois bem.
No que tange a alegação de que houve notas fiscais omitidas, verifico que a alegação não
deve prosperar.
Compulsando dos autos, resta demonstrado que as notas fiscais mencionadas foram todas
emitidas pelo Supermercado Catarinense, em virtude de compras realizadas por cabos
eleitorais da campanha dos representados.
O que ocorreu de fato foi que os cabos eleitorais foram pagos em cheques (pertencentes aos
candidatos representados) em retribuição aos serviços prestados na campanha, sendo que no
momento em que aqueles fizeram compras no supermercado com os referidos cheques, o
estabelecimento emitiu as notas fiscais em nome do emitente, ou seja: Eleições 2016 Martins
Dias de Oliveira – CNPJ 25.576212/001-42.
Tal fato ficou comprovado na declaração apresentada pela proprietária do supermercado, Sra
Roselei dos Santos Carrera, às fls. 158.
É o que esclarece a testemunha Dielson Aredes Falci:
“(…) Que conversei com a dona do Supermercado Catarinense, a Rosi. Ela relatou que as
pessoas que receberam os cheques, referentes a trabalhos de cabo eleitoral, foram ao
supermercado fazer as compras, ocorre que, os caixas do supermercado fizeram as notas não
em nome da pessoa que estava comprando e, sim, referenciando as notas no CNPJ dos
emitentes dos cheques. Foi o que ela relatou para mim…ela admitiu que houve esse erro sim,
por parte do supermercado (...).”
Sendo assim, tais gastos não configuram despesas de campanha, portanto não há que se falar
em omissão de gastos de referidas notas fiscais.
Além disso, também não prospera a afirmação de ausência de declaração na prestação de
contas de gastos com a aeronave que transportou o Deputado Ezequiel Fonseca até o
município de Porto Esperidião, haja vista que a declaração de fls. 151 – 151, verso, emanada
do Sr. Jurandir Alves da Cunha, afirma que a visita fazia parte da agenda do Deputado
Ezequiel, tendo inclusive visitado as cidades vizinhas no mesmo período. Desta forma, tal fato
não se trata de gasto de campanha.
No que tange a alegação de utilização de bandeiras na campanha, tal fato já fora analisado
nos autos de prestação de contas n.º 615-62.2016.6.11.0018, e apesar de ter sido
considerado omissão de gastos, urge mencionar que esta Magistrada esclareceu que as
mesmas foram feitas com materiais extremamente artesanais, tais como bambu e TNT, fator
este que demonstra o baixo custo do gasto. Sendo assim, não vislumbro que a ausência da
declaração de referido gasto seja capaz de gerar abuso do poder econômico e autorizar a
cassação do registro ou diploma. Por outro turno, a alegação de que houve fraude na
elaboração do contrato de cessão das bandeiras, tal fato deve ser analisado na seara criminal.
Quanto a alegação de que o contrato de aluguel do prédio do comitê foi falsificado, cumpre
esclarecer que as cadeiras utilizadas em campanha já foram objeto de análise nos autos de
prestação de contas n.º 615-62.2016.6.11.0018, onde esta Magistrada entendeu que
referidos gastos foram devidamente contabilizados. Além disso, nos autos n.º 86595.2016.6.11.0018, fora determinada a investigação de eventual falsificação.
Aduz ainda a coligação representante que o documento de cedência do imóvel é datado de
26/08/2016, contudo os representados já haviam informado o endereço do futuro comitê em
12/08/2016. Em suas justificativas, os representados alegam que realmente as tratativas para
a contratação do imóvel deram-se antes do dia 26/08/2016 (data de assinatura do contrato),
alegação esta totalmente plausível, não geradora de indícios de falsidade ideológica no
contrato.
Por fim, cumpre esclarecer que a perícia grafotécnica apresentou laudo às fls. 384/425, dando
conta que não restou evidenciada tentativa de fraude nas assinaturas de Juçara do Carmo
Neves, referente ao termo de cedência. Desta forma, não há que se falar em fraude das
assinaturas.
No que se refere a alegação de infringência da regra do preço de mercado no contrato de
aluguel, a testemunha da representante, Sr. Alexandro Soares de Oliveira, alega que:
“montaram o comitê no prédio em que eu alugava antes. O aluguel era de R$ 1576,00,
também pagava a energia. Que eram dois salões e um depósito localizado aos fundos. Que
não sabe informar por quantos eles alugaram (...)”.
Outrossim, afirma a testemunha dos representados, Sr.ª Miriam Balduíno de Andrade Viana:
Advogado: Foi você que intermediou, ou, pelo menos, entrou em contato com a proprietária
do imóvel, Sra. Juçara, uma vez que não se encontra na cidade, foi conversado com ela a
respeito de uma locação e gostaria que você relatasse como foi essa conversa e como foi a
disponibilidade dela em usar alguns bens e se tem alguns bens dela contigo.
Testemunha: Tem sim, tem alguns bens dela comigo! Cadeira, mesa, computador, essas
coisas assim.
Advogado: Da onde é a proveniência desses bens que estão com você?
Testemunha: Quando ela tinha bar no “Pedro Neca”, que tinham as cadeiras. Ela também
tinha uma casa de materiais de construção – tinha mesa e, depois, salão de beleza. Aí, tem
alguns bens comigo! Ela deixou os bens comigo, porque a gente se conhece desde pequena,
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até, na verdade, a mãe dela foi casada com o meu tio. Eu conheço ela faz tempo, aí, eu ajudo
ela.
Advogado: Em relação à locação do prédio, a “Rio Verde”, locava somente onde ficou o comitê
do Martins ou ela tinha um outro espaço?
Testemunha: Ela tinha um outro espaço! Era bem maior. A gente ficou só com um pedaço. A
“Rio Verde” também usava o depósito, a gente não! Ela doou alguns bens. Acho que na “Rio
Verde” era uns R$ 1.500,00, não tenho certeza do valor. Mas, aí, ela deixou os bens e fez o
valor de R$ 880,00.
Sendo assim, analisando as declarações da testemunha da representante e os demais
elementos trazidos aos autos, verifico que a representante não logrou êxito em demonstrar o
alegado. Por outro turno, a testemunha dos representados afirmou que o espaço locado para
a empresa Rio Verde (utilizada como parâmetro para a comparação de valores) era bem
maior que o espaço locado para os representados. A corroborar com estas afirmações, às fls.
153 a proprietária do imóvel declara que somente efetuou contrato de cedência para os
representados de metade do imóvel.
Resta evidente, portanto, a ausência de provas de que os representados teriam omitido o
verdadeiro valor do aluguel, para que o mesmo se adequasse a prestação de contas.
Em relação as faturas de energia elétrica e a pintura do muro do imóvel, as declarações de fls.
153 e 155 demonstram que eram de responsabilidade da Sra. Juçara, sendo que a mesma
autorizou o Sr. Alvizio Jesus da Silva que realizasse a religação e o cadastramento junto a
unidade consumidora de energia. Senão vejamos:
Declaro ainda que autorizei ao Sr. Alvizio Jesus da Silva que realizasse a religação e cadastro
da unidade consumidora de energia(prédio cedido) em seu nome, pela comodidade e logística,
visto por eu estar residindo temporariamente fora do município de Porto Esperidião-MT em
decorrência de problemas de saúde de minha genitora (declaração de fls. 153 – Juçara do
Carmo Neves)
DECLARO para os devidos fins e de Direito, que em meados do mês de agosto do ano de
2016, foi contactado pela pessoa de Jusara do Carmo Neves – CPF 175.933.468-54, para que
eu organizasse a religação da unidade consumidora de energia elétrica de imóvel que estava
desligada e padronizasse com a pintura do letreiro “logo” da campanha do então candidato
Martins Dias de Oliveira, pois que a proprietária do imóvel arelatou que havia “cedido” o
imóvel somente para os dias de capanha e que entregaria o imóvel todo pintado e
padronizado.(...) (declaração de fls. 155 – Alvizio Jesus da Silva)
Sendo assim, levando-se em conta que as contas de energia, assim como a pintura da
fachada do imóvel já se encontravam englobadas no valor do contrato de cessão do imóvel,
não há que se falar em omissão de gastos de campanha.
De todo o exposto acima, denota-se que o representante da parte autora não logrou êxito em
demonstrar o abuso do poder econômico na prestação de contas dos representados.
Ressalte-se que, o abuso do poder econômico, capaz de levar o candidato à inelegibilidade,
caracteriza-se quando os valores movimentados na campanha assumem gravidade a
comprometer a normalidade da disputa, o que não restou demonstrado nos presente autos.
Este é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE GASTOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 30-A C.C. ART. 22
DA LEI 64/90 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSOAFASTADA - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL APROVADAS COM RESSALVAS - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NÃO BASTAM,
POR SI SÓ, PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO - INSUFICIÊNCIA DO
CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO -RECURSO DESPROVIDO. (TRE-SP - RE: 33799 SP,
Relator: GALDINO TOLEDO JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2010, Data de Publicação:
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 23/03/2010, Página 24)
Omissão de gastos em prestação de contas de campanha e cassação de diploma de candidato
eleito.
O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, assentou que a omissão na prestação
de contas de campanha de despesas em percentual relevante enseja a cassação do diploma
prevista no § 2º do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Na espécie, o candidato teve suas contas
de campanha rejeitadas, em razão de ter omitido gastos com combustível no valor de
R$27.730,00 (vinte e sete mil, setecentos e trinta reais), que corresponde a 28% (vinte e oito
por cento) do total de gastos.
O Ministro Dias Toffoli, relator, ficou vencido sob o entendimento de não haver
proporcionalidade entre as irregularidades verificadas na prestação de contas de campanha do
candidato e a cassação do diploma.
O Ministro Henrique Neves, em divergência, apontou que o valor omitido é significativo, por
ser suficiente para abastecer completamente algumas centenas de veículos, sendo razão
assaz para a cassação do diploma.
Informativo TSE – Ano XV – n° 233
A Ministra Cármen Lúcia, presidente, na mesma linha, asseverou que a situação fática
evidencia a gravidade e a ilicitude necessárias à incidência da penalidade prevista no art. 30-A
da Lei nº 9.504/1997.
O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso.
Recurso Ordinário nº 10-54, Teresina/PI, redatora para o acórdão Min. Laurita Vaz, em
5.9.2013.
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A roborar com este entendimento, transcrevo excertos da manifestação do douto Promotor de
Justiça Eleitoral de fls. 503: “(...) Na hipótese vertente, devem ser sopesados os fatos e à
respectiva consequência. Com efeito, não há como considerar que os gastos e/ou
comportamentos imputados aos representados foram graves, de modo a influenciar
significativa parcela do eleitorado, a ponto de infringir o princípio da isonomia entre os
candidatos, com a grave consequência da incidência da inelegibilidade proconizada no art. 1º,
inciso I, alínea “j”, da Lei Complementar n.º 64/90.”
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na presente ação, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
No que se refere à adulteração verificada no recibo eleitoral (fls. 205 e 214), bem como tendo
em vista a alegação de falsidade ideológica do contrato de comodato das bandeiras, acostado
às fls. 310, remetam-se cópias dos autos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município
de Porto Esperidião, visando a abertura de inquérito policial para averiguar os fatos.
Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações devidas.
Expeça-se o necessário, providenciando com celeridade.
P.R.I.C.
Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Edna Ederli Coutinho - Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA N.º 03/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª JUIZA ELEITORAL,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,
Considerando a prerrogativa dessa Magistrada em nomear ou destituir os oficiais de Justiça
perante a jurisdição da 18ª ZE, nos termos do artigo 2º, da Res/TRE/MT n.º 1394/2013;
Considerando o disposto na Resolução do TRE/MT n.º 1394/2013, alterada pela Res/TRE/MT.
n.º 1631/2015;
Considerando que o Servidor Legalmente Requisitado, José Clayton de Freitas será devolvido
ao órgão de origem a partir de 01/04/2018;
RESOLVE:
REVOGAR a Portaria n.º 011/2016 e DESTITUIR o Sr JOSÉ CLAYTON DE FREITAS da função
de segundo Oficial de Justiça da 18ª ZE.
Encaminhe-se cópia à Presidência e à Coordenadoria de Pessoal, para conhecimento.
Publique-se. Registre-se.
Mirassol D’Oeste-MT, 09 de março de 2018.
Assinado por: Edna Ederli Coutinho - Juíza Eleitoral

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
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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:
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 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 09/2018
A Excelentíssima Senhora Dr.ª Gisele Alves Silva, MM.ª Juíza Eleitoral desta 21ª Zona Eleitoral
de Lucas do Rio Verde-MT, no uso de suas atribuições legais. CONVOCA os partidos políticos e
o Ministério Público Eleitoral para acompanhamento do reprocessamento do resultado das
eleições do município de Lucas do Rio Verde, tendo em vista a decisão proferida pelo TSE, nos
autos do Recurso Especial Eleitoral n. 190-26.2016.6.11.0021 (protocolo n. 16.153/2016),
relativa ao registro de candidatura do candidato a vereador Márcio Rogério Albieri, nos termos
do art. 183 da Resolução TSE 23.456/2015. O REPROCESSAMENTO DOS DADOS será
realizado no Cartório Eleitoral, sito a Rua Paranapanema, n.º 1818-S, bairro Jardim das
Palmeiras, Lucas do Rio Verde-MT, no dia 16/03/2018 (sexta-feira) às 09h00. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será afixado
no átrio do Cartório da 21ª Zona Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, aos 09 (nove)
dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______, Marcela Ramalho Teixeira
Muniz – Analista Judiciária e Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral, que o fiz digitar.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PC 36-71.2017.6.11.0021
Prestação de Contas Anual de Partido - Partido Trabalhista Brasileiro – PTB - Município: Lucas
do Rio Verde-MT - Advogada: Derlise Marchiori OAB-MT 20014-O PARECER PRELIMINAR
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Tratam os presentes autos de prestação de contas apresentada pelo PTB de Lucas do Rio
Verde-MT, relativa ao exercício de 2016, submetido a esta servidora para análise, sendo
procedidas às verificações preliminares dos documentos e informações constantes dos autos
de prestação de contas da agremiação, observando-se os preceitos ditados pela Lei n.º
9.096/95 e Resolução/TSE n. 23.464/2015 (processamento) e demais legislação eleitoral
inerente a tal mister, destacando-se as seguintes situações: 1. Do prazo para apresentação
das contas 1.1 O Diretório Municipal do PTB de Lucas do Rio Verde -MT encaminhou sua
prestação de contas, relativa ao exercício de 2016, à Justiça Eleitoral, fora do prazo legal
determinado no artigo 32 da Lei n° 9.096/95, conforme consta do protocolo de folhas 02. 2.
Da Publicidade do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício: 2.1
Procedeu-se à publicação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício,
conforme consta do edital de fls. 55, em atendimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da
Resolução/TSE n.º 23.464/2015, bem como deu-se ciência ao Ministério Público Eleitoral,
conforme documento de fls. 54, sem que houvesse impugnação, conforme certificado às fls.
58. 3. Das peças principais e complementares: 3.1 A escrituração contábil digital não foi
encaminhada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tendo em vista que a Res.
TSE n. 23.464/2015 estabeleceu no art. 66, inciso III, que os órgãos de direção municipal de
partidos políticos deverão encaminhá-la apenas a partir da apresentação das contas do
exercício de 2017, a ser entregue em 30 de abril de 2018; 3.2 As peças complementares não
foram enviadas por sistema estabelecido e divulgado pela Justiça Eleitoral na página do TSE
na internet, conforme previsto no art. 29 da RES. TSE 23.464/2015, tendo em vista que o
TSE não disponibilizou meios necessários para tal providência. 3.3 Por meio do relatório
preliminar de diligência de fls. 60/61 foi possível constatar a ausência das seguintes peças e
formalidades: relação de agentes responsáveis, demonstrativo de doações estimáveis
recebidas, demonstrativo de recursos recebidos do fundo partidário, demonstrativo de
transferências de recursos efetuados para campanhas, demonstrativo de sobras de campanha
de bens permanentes, demonstrativo de acordos, cópia da GFIP e extrato bancário em ordem
cronológica, bem como a ausência de assinatura do tesoureiro nas peças balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício e livros diário e razão. 3.4 Intimado, o partido
quedou-se inerte, conforme demonstra certidão de fl. 63; 3.5 Constatado pela MM.ª Juíza
Eleitoral que o PTB informou que não recebeu recursos do fundo partidário (fl. 13) e
apresentou também o demonstrativo de doações estimáveis em dinheiro (fl. 19). 3.6 Em
relação a ausência dos documentos demonstrativo de transferências de recursos efetuados
para campanhas, demonstrativo de acordos, cópia da GFIP e extrato bancário, a meu ver, não
vejo prejuízo para análise das contas, tendo em vista que esta serventia juntou na fl. 78 o
extrato eletrônico por meio do qual é possível verificar que não houve transferências de
recursos para campanha, não verificou-se assunção de obrigação de outro órgão partidário,
bem como não houve o registro de empregados. 4 Dos comprovantes de receitas e gastos:
4.1 O art. 29, inciso VI, da Res. TSE n. 23.464/2015, determina que o partido comprove a
efetivação de gastos realizados com recursos do fundo partidário, porém o partido político não
recebeu recurso do fundo partidário. Pelo extrato eletrônico (fl. 78) é possível verificar que
não houve despesas e a única receita constante do partido é o recebimento de depósito em
dinheiro no valor total de R$ 12,50 cujo doador consta o CNPJ do próprio
partido(26.066.876/0001-24). 5. Da Análise Técnica (art. 34 da Res. TSE n. 23.464/2015)
5.1 Cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira: A movimentação
demonstrada pelo partido na prestação de contas reflete a movimentação ocorrida no extrato
bancário acostado às fls. 78. 5.2 Regularidade na distribuição e aplicação de recursos do
fundo partidário O partido não recebeu recursos oriundos do fundo partidário, conforme
demonstra o relatório de distribuição de recursos do fundo partidário acostado às fls. 74/76.
5.3 Recursos Financeiros de Origem Não Identificada A receita constante do extrato eletrônico
refere-se a depósitos em dinheiro, no valor total de R$ 12,50, cujo doador/contribuinte
identificado consta o CNPJ do próprio partido. O art. 5º da Res. TSE 23.464/2015 elenca que
constituem receitas dos partidos políticos: recursos oriundos do fundo partidário; doações ou
contribuições de pessoas físicas; sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento
de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador
originário; recursos decorrentes da alienação ou locação de bens e produtos próprios,
comercialização de bens e produtos, realização de eventos ou empréstimos contraídos junto a
instituição financeira ou equiparados; doações estimáveis em dinheiro; rendimentos de
aplicações financeira. Sendo assim, embora o valor de R$ 12,50 seja irrisório, reflete como
um valor de origem não identificada, devendo o partido informar a origem da doação. 5.4
Conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos
bancário Constatada a conformidade das receitas e gastos declarados na prestação de contas
com a movimentação constante dos extratos bancários. 5.5 Observância dos limites previstos
para aplicação dos recursos do fundo partidária Ressalte-se que o PT não recebeu recursos
oriundos do fundo partidário. 5.6 Pertinência e validade dos comprovantes de receitas e
gastos Não houve gastos realizados pelo partido e quanto a receita, verificou-se tratar de
recurso de origem não identificada, conforme descrito no item 5.3. 6. Das considerações finais
do parecer preliminar: Com fundamento no resultado dos exames ora relatados, nos termos
do art. 35, § 3º, “I”, da Res. TSE n. 23.464/2015, ficou constatada a não conformidade da
apresentação de conteúdos e peças, tendo em vista a ausência das peças: relação de agentes
responsáveis, demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes, ausência de
assinatura do tesoureiro nas peças balanço patrimonial, demonstração do resultado do
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exercício e livros diário e razão, bem como constatado o recebimento de recurso de origem
não identificada. Sendo assim, fica o partido intimado para que se manifeste no prazo de 05
dias, nos termos do art. 35, § 6º, da Res. TSE n.º 23.463/2015. É o parecer preliminar. Lucas
do Rio Verde, 09 de março de 2018.
Assinado por: Fernanda Arruda do Carmo Falabretti - Técnica Judiciária

DESPACHOS
AE 32-68.2016.6.11.0021
Município: Lucas do Rio Verde-MT - Advogados do candidato Marcio Rogério Albieri: Derlise
Marchiori OAB-MT 20014-O, Nathiele Tescaro de Oliveira OAB-MT 15.879, Flavio Caldeira
Barra OAB-MT 13465/A, Eduardo Fonseca Villela OAB-MT 9973/O, Lenine Póvoas de Abeu
OAB-MT 17120, Patrícia Naves Mafra OAB/MT 21.447, Vinicius Cepil Coelho OAB/MT 17.487.
Advogados da Coligação Atitute e Inovação: Valdir Miquelin OAB/MT 4613, Valterlei Cristiano
Miquelin OAB-MT 14307, edmar Joaquim Rodrigues Junior OAB/MT 7044/B, Kleber Trassi de
Brito OAB-MT 20958/B, Amir Sual Amiden OAB-MT 20.927 e Rodrigo Leite da Costa OAB-MT
20.362 - Vistos etc. I. Tendo em vista a decisão proferida pelo TSE, relativa ao registro de
candidatura de Márcio Rogério Albieri, determino que o Cartório Eleitoral proceda na forma do
art. 183 da Res. TSE n.º 23456/2015, com a nova totalização dos votos, reprocessamento do
resultado e nova diplomação, se for o caso, oportunamente; II. Deve o Cartório executar o
despacho na forma mais célere possível para realizar o novo processamento do resultado no
dia 16/03/2018, às 09h00. III. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de março
de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza 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
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.

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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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

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 20-48.2016.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2015
Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Município: Colíder
Advogado(a): Rogério Lavezzo - OAB/MT 5.709
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Relação das contas bancárias;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Demonstrativo de doações estimáveis recebidas;
• Demonstrativo de recursos recebidos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de transferências de Recursos Efetuados para campanhas;
• Extratos bancários na ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 23-03.2016.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2015
Requerente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRBALHISTA - PDT
Município: Nova Canaã do Norte
Advogado(a): Cláudio Leme Antonio - OAB/MT 12613-b
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”.
• Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal, se houver, sobre as contas;
• Relação de Agentes Responsáveis;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Relação das contas bancárias;
• Extratos bancários na ordem cronológica;
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 27-06.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Município: Colíder
Advogado(a): Rogério Lavezzo - OAB/MT 5.709
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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De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixos:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”;
• Relação das Contas Bancárias;
• Demonstrativo de doações estimáveis recebidas;
• Demonstrativo dos recursos distribuídos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Demonstrativo de sobras de campanha ;
• Extratos bancários na ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 19-29.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Município: Colíder
Advogado(a): Héber Amilcar de Sá Stábile - OAB/MT 3.283-B
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixos:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
• Parecer da comissão Executiva ou do conselho fiscal, se houver, sobre as contas;
• Demonstrativo de doações estimáveis recebidas;
• Demonstrativo de Contribuições recebidas;
• Demonstrativo de sobras de campanha financeira recebidas;
• Extratos bancários na ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 21-96.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Município: Itaúba
Advogado(a): Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.696/O
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”;
• Demonstrativo de doações financeiras recebidas;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Extratos bancários em ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).

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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Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 23-66.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Município: Itaúba
Advogado(a): Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.696/O
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”;
• Parecer da comissão Executiva ou conselho fiscal, se houver, sobre as contas;
• Relação de Agentes Responsáveis;
• Demonstrativo de recursos recebidos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Extratos bancários em ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 20-14.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Município: Nova Canaã do Norte
Advogado(a): Allison Vinícius Oliveira da Silva - OAB/MT 22.155
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”;
• Demonstrativo de doações financeiras recebidas;
• Relação de Agentes Responsáveis;
• Demonstrativo de Receitas e Despesas;
• Relação das contas bancárias;
• Demonstrativo de doações financeiras recebidas;
• Demonstrativo de Doações estimáveis recebidas;
• Demonstrativo de recursos recebidos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de recursos distribuídos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de obrigações a pagar;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Demonstrativo de contribuições recebidas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Demonstrativo de sobras financeiras de campanha;
• Extratos bancários em ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
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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Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 22-81.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO VERDE - PV
Município: Itaúba
Advogado(a): Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21696-O
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de Fluxos de caixas: Fundo Partidário e “outros recursos”;
• Demonstrativo de doações financeiras recebidas;
• Demonstrativo de recursos recebidos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferências de recursos efetuados para campanhas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Extratos bancários em ordem cronológica;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 24-51.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Município: Itaúba
Advogado(a): Fernando Sasso Andreotto - OAB/MT 19.749
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Certidão de Regularidade do Conselho Fiscal de contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado;
• Demonstrativo de doações estimáveis recebidas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 26-21.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Município: Marcelândia
Advogado(a): Israel Bulgarelli Grelak - OAB/MT 22540/O e Lanerelton Theodoro Moreira –
OAB/MT: 9667-B.
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta zona, fica o partido político acima nominado, via seu
representante legal, INTIMADO, para que, no prazo de 20 (vinte dias apresente a este
Cartório Eleitoral, conforme determina o artigo 29, da Res./TSE n.º 23.464/2015, os
documentos relacionados abaixo:
• Relação de Agentes Responsáveis;
• Demonstrativo de recursos recebidos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de recursos distribuídos do Fundo Partidário;
• Demonstrativo de obrigações a pagar;
• Demonstrativo de dívidas de campanha;
• Demonstrativo de transferência de recursos para campanha;
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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• Demonstrativo contribuições recebidas;
• Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes;
• Documentos que comprovem as doações estimadas em dinheiro e sua respectiva avaliação
(art. 9º da Res. TSE 23.464/2015).
Informamos que a não apresentação dos documentos ou a justificação da falta deles
acarretará o julgamento da Prestação de Contas conforme o estado do Processo.
Dado e passado, nesta Cidade e Comarca ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _______, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi,
tendo como autorização a Portaria 001/2013.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório

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
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
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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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

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 21-56.2018.6.11.0025
Autos nº 21-56.2018.6.11.0025
Protocolo nº 15.834/2016
Espécie: Prestação de Contas - PC
Partido: Partido da República - PR
Advogado: Caio Henrique Moreira Roman – OAB/MT nº 18.876
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
DESPACHO
Vistos etc.,
Em virtude de certidão de fls. 20, determino a intimação do órgão partidário em epígrafe por
intermédio do Diário de Justiça Eletrônico, em razão de ter advogado constituído nos autos,
para que junte aos autos balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, uma vez que são peças essenciais à prestação de contas
consoante o art. 4º, inciso V, alínea “a”, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, sob pena de
serem as contas declaradas como não prestadas.
Juntados os documentos, volvam-me conclusos. Permanecendo inerte, remetam-se os autos
ao Ministério Público Eleitoral para manifestação. Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE
AUTOS Nº 9-42.2018.6.11.0025
Autos nº 9-42.2018.6.11.0025
Protocolo nº 16.060/2016
Espécie: Prestação de Contas - PC
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Advogado: Caio Henrique Moreira Roman – OAB/MT nº 18.876
Município: Pontes e Lacerda/MT
DESPACHO
Vistos etc.,
Em virtude de certidão de fls. 24, determino a intimação do órgão partidário em epígrafe por
intermédio do Diário de Justiça Eletrônico, em razão de ter advogado constituído nos autos,
para que junte aos autos balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, uma vez que são peças essenciais à prestação de contas
consoante o art. 4º, inciso V, aliena “a”, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, sob pena de
serem as contas declaradas como não prestadas.
Juntados os documentos, volvam-me conclusos. Permanecendo inerte, remetam-se os autos
ao Ministério Público Eleitoral para manifestação. Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE

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
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.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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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 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
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
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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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 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 11/2018 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº 53-58.2014.611.0039 – Mesário Faltoso - Eleições 2014 - Protocolo nº
56662/2014
Requerida: Gabriela Oliveira Carvalho
Prazo: 20 dias
A Exmª. senhora Maria Rosi de Meira Borba, Juíza da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela
Portaria/39ª ZE nº 2/2015, torna público a todos os que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este meio fica intimada a senhora Gabriela Oliveira Carvalho,
título eleitoral nº 032802301872, mesária faltosa nos segundo turno das Eleições/2014, de
que, nos autos supramencionados, foi exarada sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se:
“Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da
eleitora Gabriela Oliveira Carvalho, arbitro a multa em R$17,55 (dezessete reais e cinquenta e
cinco centavos). Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de
30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da
multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a
mesária tenha comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas
Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Maria Rosi de Meira Borba. Juíza da 39ª Zona Eleitoral”. Fica
intimada ainda para, querendo, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a senhora Juíza
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Cuiabá/MT, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (8/3/2018).
Assinado por: Armando Sussia Rosa - Chefe de Cartório

DESPACHOS
PROCESSO Nº 78-43.2015.611.0037 CARTA PRECATÓRIA
Protocolo nº 43684/2015
Deprecante: Juízo da 38ª ZE/MT
Deprecado: Juízo da 37ª ZE/MT
Réu: Wellington Dias da Silva
Advogado (ad hoc): Anderson Tanaka Gomes Fernandes – OAB/MT nº 11490
Vistos. Em vista da certidão de fl. 75/v e do parecer ministerial de fl. 77, cumprido o objeto
da presente precatória, encaminhe-se os autos ao juízo de origem por meio do Malote Digital,
para as providências que entender aplicáveis, mantendo-se os originais em Cartório, na forma
estabelecida pela CRE/MT. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de março de 2018
Assinado por: Maria Rosi de Meira Borba Juíza Eleitoral

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AIJE - INTIMAÇÃO
O DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, JUIZ ELEITORAL DESTA 40ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído dos autos AIJE nº 57429.2016.6.11.0040,
REPRESENTANTE Ministério Público Eleitoral;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2600

Cuiabá, segunda-feira, 12 de março de 2018

32

REQUERIDOS(s): PAULO EROMAR BERCH, NAUDI ROHR, ANTONIOP MARCOS CARVALHO DOS
SANTOS E OUTROS
ADVOGADOS: SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB-MT 7619, APOENO HENRIQUE S. SOARES
OAB-MT 19480-O; ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB-MT 14.861
FINALIDADE:
1) PROCEDER À INTIMAÇÃO Do procurador das partes do inteiro teor do despacho que segue
transcrito: "Por ora, considerando a juntada de documentos que se referem aos fatos objeto
do presente feito, bem como considerando o disposto nos incisos VI, VII e VIII do artigo 22 da
Lei Complementar 64/90, converto o julgamento em diligência, determinando-se a intimação
das partes para que, querendo, se manifestem no prazo de 02 dias. Após, concluso."
CUMPRA-SE!
Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos nove dias do mês de
março do ano de dois mil e dezoito. Eu, _____Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, que o
digitei e subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2007-40ªZ.E..
Assinado por: Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório da 40ªZ.E.

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 28-31.2017.6.11.0042
Processo nº: 28-31.2017.6.11.0042
Protocolo nº: 19.571/2017
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2016.
Partido: Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Sapezal
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o
relatório do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado,
abrangendo o Exercício Financeiro - ano 2016.
Do exame, verificou-se que o partido foi intimado para regularizar a representação
processual. Todavia, verifica-se que o instrumento de mandato juntado às fls. 12 tem como
outorgante o Sr. Luiz Antônio Pineda. Intimado novamente para regularizar a representação,
vez que o documento apresentado não deixa claro a outorga do partido, o prestador de contas
permaneceu inerte.
Assim, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
recomendo, s. m. j. o julgamento das contas como não prestadas, dado a falta de
regularização da capacidade postulatória, pelo órgão partidário, nos termos do art. 46, IV,
“b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.464/2015.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 08 de março de 2018
Assinado por: Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
EXECUÇÃO PENAL Nº 60-33.2017.6.11.0043
VÍTIMA: A SOCIEDADE
APENADO: ALESSANDRO CARVALHO ALVES
ADVOGADA: GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS KRIESER - OAB/MT Nº 23.166
Vistos etc.
Por readequação de pauta, altero apenas o horário para as 10:00 hs (fls. 107vº).
Intimem-se.
Sorriso, 08/03/18
Assinado por: EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO MANO - JUÍZA ELEITORAL

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 005/2018
A Excelentíssima Senhora Juíza da 45ª Zona Eleitoral, Dra. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT,
municípios de Rondonópolis e São José do Povo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a
relação contendo os nomes e os números das inscrições de eleitores canceladas por óbito,
referente ao mês de janeiro de 2018, dos Municípios de Rondonópolis e São José do Povo, que
ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos interessados, conforme o art. 77º, II, do
Código Eleitoral.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei
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e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Rondonópolis/MT, aos nove dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu, ________________, Fabrício Napoleão
Teixeira Batista - Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, que o digitei e subscrevi.
Assinado por: FABRICIO NAPOLEÃO TEXEIRA BATISTA -CHEFE DE CARTÓRIO
EDITAL N. 006/2018
A Excelentíssima Senhora Juíza da 45ª Zona Eleitoral, Dra. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT,
municípios de Rondonópolis e São José do Povo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a
relação contendo os nomes e os números das inscrições de eleitores canceladas por óbito,
referente ao mês de fevereiro de 2018, dos Municípios de Rondonópolis e São José do Povo,
que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos interessados, conforme o art. 77º,
II, do Código Eleitoral.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei
e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Rondonópolis/MT, aos nove dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu, ________________, Fabrício Napoleão
Teixeira Batista - Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, que o digitei e subscrevi.
Assinado por: FABRICIO NAPOLEÃO TEIXEIRA BATISTA - CHEFE DE CARTÓRIO

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
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
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ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2018
PORTARIA Nº 01/2018
Designação de Secretário dos trabalhos correicionais relativos à Correição Ordinária 2018.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz da 48ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento CRE-MT nº 17/2012, o Sr. Ítalo José
Scolari Cararo, para, sob compromisso, desempenhar a função de Secretário dos trabalhos
correcionais, que serão realizados em 22/03/2018 e 23/03/2018 no Cartório desta Zona
Eleitoral.
Publique-se no mural do Cartório Eleitoral.
Assinado por: Dante Rodrigo Aranha da Silva - Juiz Eleitoral da 48ª ZE

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 03/2018
DESCARTE/FRAGMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no dia 17/04/2018, às 09 horas, será
realizada a inutilização dos documentos abaixo relacionados, inclusive os provenientes da
extinta 58ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, na presença dos servidores autorizados do Cartório
Eleitoral, por meio de instrumento de fragmentação e posterior descarte dos documentos e
materiais, a ser procedida na empresa RECIMAT, situada na Rua Oceano Indico, s/n, box 2,
Bairro Santa Izabel, em Várzea Grande/MT, podendo ser acompanhado por quem interessar:
58ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO (EXTINTA) – VÁRZEA GRANDE
Descrição de documentos para descarte
e período de referência

Prazo
para
conservação
(Tabela de Temporalidade –
Prov. nº 09/2014)



Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os
requerimentos de alistamento eleitoral – RAE) relativos
à alistamento, transferência, revisão ou segunda via – 05 anos
até 2012.



Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto
os que integram processo – até 2012.
05 anos



Formulários de título eleitoral e respectivos PETES
inutilizados – até dezembro de 2017.

-

Ressalte-se que o prazo para manifestação e impugnação de interessados será de 3 (três)
dias a contar da última publicação do Edital de descarte/fragmentação de materiais e
documentos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15
(quinze) dias no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande - MT, aos oito dias do mês de março do ano
de dois mil e dezoito. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, ________, Analista
Judiciário e Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, digitei.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÕES ORDINÁRIAS - 2018
EDITAL Nº 008/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Excelentíssima Senhora Doutora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza da 51ª
Zona Eleitoral de Mato Grosso, considerando o contido no Provimento nº 17/2012-CRE/MT, e
na forma da lei.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado no Provimento CRE-MT nº 17/2012 e Orientação CRE-MT nº
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1/2018, será realizada CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos, processos e procedimentos
da 51ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, instalado na Av. Historiador Rubens de
Mendonça, nº 4750, Casa da Democracia, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, nos dias 17 e 18 de
abril de 2018, das 09 às 13h. Na mesma data poderão ser apresentadas reclamações e
sugestões em relação os serviços do Cartório Eleitoral. E para que chegue ao conhecimento de
todos e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
afixado no Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos oito dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu, Eder da Silva Rodrigues, Chefe de Cartório,
digitei e conferi o presente edital.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT

SENTENÇAS
AÇÃO PENAL - SENTENÇA - PROC. 9-66.2015.6.11.0051
Autos n° 9-66.2015.6.11.0051 - Protocolo: 9.827/2015
Espécie: Ação Penal Eleitoral
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Adolfo Grassi de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva
Advogados: Marciano Xavier das Neves (OAB/MT 11.190) e Wesley Chamos de Arruda
(OAB/MT 18.853), Fabiano Alves Zanardo (OAB/MT 12.770) e outros
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Adolfo Grassi
de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva, qualificados nos autos, por supostamente terem
praticado as condutas típicas previstos nos arts. 325 e 326 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral),
no pleito municipal de 2012, consistente no cometimento de injúria e difamação contra Mauro
Mendes Ferreira. O primeiro acusado à época ostentava a condição de candidato ao cargo de
Prefeito Municipal; a segunda acusada, a de Presidente do Diretório Municipal do Partido da
Pátria Livre-PPL.
Narra a denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial a notícia de que durante a campanha eleitoral
de 2012, o então candidato à Prefeito de Cuiabá/MT, pelo Partido Pátria Livre, o senhor
ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, e a senhora APARECIDA DOS SANTOS SILVA, então
Presidente do Diretório Municipal, teriam injuriado e difamado o também candidato à Prefeito
naquele pleito, o senhor MAURO MENDES FERREIRA, ao afirmar, durante a realização da
propaganda política do referido partido, que este último seria indigno de confiança do
eleitorado (por ter traído o Senador Pedro Taques, ao aliar-se ao também Senador Blairo
Maggi, a quem tinha chamado de “chefe de quadrilha”) e por estar fazendo uso de seu
poderio econômico junto à Justiça Eleitoral para tentar silenciar as críticas que lhe foram
dirigidas durante o pleito (dando a entender que poderia estar havendo suposta corrupção do
judiciário eleitoral).”
Os fatos imputados aos acusados foram apurados mediante procedimento investigatório IPL
n.° 0236/2013 (Polícia Federal) instaurado a partir do envio, pela Justiça Eleitoral, de cópias
da Representação Eleitoral nº 146-53.2012.6.11.0051 (fls. 9/89), proposta perante o Juízo da
51ª ZE/MT justamente para coibir a propaganda irregular promovida pelos réus e pelo Partido
Pátria Livre, e cujos elementos de prova apontam para a materialidade das infrações criminais
objeto do presente processo.
Com amparo no universo probatório colhido nos autos do inquérito, pleiteou o Ministério
Público Eleitoral o recebimento da denúncia, o que restou deferido às fls. 138/138 (verso), eis
que preenchidos os requisitos autorizadores do art. 41 do Código de Processo Penal.
Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta preliminar à acusação, pugnando
pela reserva do direito de defesa após a instrução criminal (fls.150/156). Rol de testemunhas
de defesa às fls. 152 e 156.
Após, foram realizadas audiências de instrução e julgamento nas se procedeu à colheita do
depoimento da vítima (fls. 187 e 191), à inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e
ao interrogatório aa acusada (fls. 187, 218/219), dando-se por encerrada a instrução
processual.
Outorgado prazo para apresentação dos memoriais, carrearam-se as alegações finais da
vítima Mauro Mendes (fls. 222/226), do Parquet (fls. 227/232), e dos acusados Adolfo Grassi
(fls. 239/246) e Aparecida dos Santos (fls. 247/252).
Posteriormente, prolatou-se a sentença de fls. 254/263, contra a qual se aviou a apelação de
fls. 275/293, em relação à qual colheram-se as contrarrazões de fls. 294/301 e de fls.
309/313.
Conforme se extrai do acórdão de n. 25524 (fls. 321/322), o egrégio Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso entendeu por bem anular o processo a partir da audiência de
instrução e julgamento, por ausência de designação de defensor dativo para o
acompanhamento da audiência de instrução e julgamento.
Em razão disso, refez-se nova audiência de instrução e julgamento (fl. 381), colhendo-se os
respectivos termos de interrogatório, na presença dos defensores constituídos e do
representante do Ministério Público (fls. 382/387).

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. 2600

Cuiabá, segunda-feira, 12 de março de 2018

36

Alegações finais do Ministério Público às fls. 389/394, com reiteração do pedido de
condenação de ambos os denunciados.
Alegações de Aparecida dos Santos Silva às fls. 395/399, com alegação de atipicidade da
conduta, por ausência de dolo específico e da própria conduta, ambos elementos da
tipicidade, postulando-se, ao final, a sua absolvição.
Alegações de Adolfo Grassi de Oliveira às fls. 402/409, com alegação de atipicidade da
conduta, por ausência de dolo específico e da própria conduta, ambos elementos da
tipicidade, postulando-se, ao final, a sua absolvição.
Em apertada síntese é o RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.
Narra a exordial acusatória que os acusados teriam, valendo-se do horário eleitoral gratuito
no rádio e televisão, durante a campanha de 2012, incorrido nos crimes dos arts. 325 e 326
do Código Eleitoral (lei nº 4.737/65), supostamente ofendendo a honra do então candidato a
prefeito Mauro Mendes Ferreira.
De início, cabe consignar que o crime de injúria consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro
da pessoa humana. Trata-se de crime cometido contra a honra individual, cuja pena em
abstrato pode alcançar até seis meses de detenção ou alternativamente a multa (art. 326, Lei
4.737/65):
Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
Já o crime de difamação consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, seja ele
verdadeiro ou não. A pena em abstrato para essa figura típica é de detenção de três meses a
um ano e multa (art. 325, Lei nº4.737/65):
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Em sede doutrinária, tem-se como consensual que os crimes contra a honra só existem sob a
forma dolosa, e se "presente um especial fim de agir consubstanciado no animus injuriandi vel
diffamandi, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo" (CAPEZ, 2005:
240). Não sendo suficiente, portanto, que o agente profira palavras caluniosas, mas sendo
necessário que tenha a vontade, o ânimo de causar dano à honra da vítima.
É cediço que um dos pontos distintivos entre as duas figuras típicas é a necessidade, na
difamação, de imputação de um fato concreto a determinada pessoa, somado ao
conhecimento de terceiros acerca dessa imputação. O propósito é o de desacreditar
publicamente a vítima, maculando-lhe a reputação.
Diferentemente, na injúria, não se exige a imputação de fato, nem que um terceiro dele
conheça, bastando que o ofendido tome conhecimento do que lhe é atribuído na forma de
insulto. Trata-se, à evidência, de crime formal.
A tipificação dessas condutas pelo Código Eleitoral visa não apenas proteger a honra subjetiva
da vítima, como também coibir o desvirtuamento da propaganda eleitoral, a fim de que o
espaço destinado gratuitamente aos candidatos para a veiculação de suas propostas políticas
não seja utilizado indevidamente para ultrajar pessoas, impondo-se o respeito às Instituições
Políticas do Estado Democrático de Direito e velando para que ao agredir a honra de seu
adversário o candidato possa obter vantagens eleitorais indiretas.
Pois bem, é sabido que a campanha eleitoral se desenvolve segundo a ótica da exposição de
ideias e de propostas passíveis de análises e críticas, sem que isso atinja indevidamente a
honra e a dignidade alheia.
Precisamente por isso é que a Lei nº 4.737/65 criminaliza, a par da calúnia e da difamação, a
conduta de divulgar, na propaganda, fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos ou
candidatos e capazes de exercerem influência negativa perante o eleitorado (art. 323, Lei nº
4.737/65).
In casu, observa-se que o acusado Adolfo Grassi de Oliveira não negou o fato em si, mas
atribuiu a responsabilidade do que explanara em programa público ao partido ao qual era
filiado. É o que se vê, por exemplo, do seu depoimento de fl. 116, em que declara não se
recordar de suas declarações feitas em época de campanha, entendendo, contudo, que, nesse
período, tais assertivas não devem ser severamente analisadas, pois são feitas no calor da
disputa eleitoral. Colocou-se como “uma peça do processo” eleitoral, um mero leitor do texto
disponibilizado no prompt, que era revisto e aprovado pelo presidente do partido e pelos
membros da coligação.
No interrogatório registrado em mídia digital (fl. 386), o denunciado atribui a fala
supostamente ilícita ao narrador da propaganda eleitoral, cabendo a si apenas o pedido
explícito de voto, ao final. Alega que a responsabilidade pelo restante da produção cabia a
outras pessoas.
Não se afigura razoável, todavia, que o indivíduo possa se eximir de eventual
responsabilidade penal atribuindo-se papel secundário na campanha eleitoral. Mais ainda
quando o agente de divulgação da mensagem é o próprio postulante ao cargo pretendido. É
evidente que o candidato goza de apoio na execução de sua campanha. Mas isso não pode
servir para lhe conferir a inimputabilidade pretendida, já que ele é o agente principal de todo
o esforço despendido com o propósito de angariar o apoio popular.
No caso, não é crível que o acusado não tivesse papel decisório na formação da opinião a ser
por ele veiculada. Em última instância, sempre lhe sobraria o livre arbítrio de recusar-se a
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difundir pensamento potencialmente ofensivo à honra de seu adversário. Sua conduta,
portanto, foi não só dolosa, mas livre e consciente.
O termo de degravação de fls. 30/31 demonstra, por exemplo, uma participação muito maior
do denunciado na peça veiculada a título de propaganda, o que torna questionável a alegação
de participação diminuta.
Não há notícia nos autos, ainda, de que o acusado tenha se prestado à retratação imediata,
de forma a minorar ou mesmo remediar a ofensividade da conduta ao bem jurídico
penalmente tutelado, no caso, a honra e reputação da vítima.
De igual modo, a acusada Aparecida dos Santos Silva afirmou à fl. 115 que participava da
elaboração dos textos expostos nos programas de propaganda política do seu candidato
Adolfo Grassi. E pior, assentou que “tais espécies de declarações são parte do jogo eleitoral”.
No interrogatório registrado em mídia digital (fl. 387), a denunciada expôs as dificuldades
financeiras para viabilizar a produção dos programas. Reconheceu ter acompanhado a
produção dos textos e fazia sugestões, na condição de presidente do partido, mas nega que o
tenha feito em relação ao texto degravado às fls. 30/31. Atribuiu a autoria dele a “um
jornalista de Várzea Grande”, vulgo “Zé Mota”. Que a partir de um determinado momento, em
razão do acúmulo de atividades políticas, não tinha mais como acompanhar a produção da
propaganda.
Não se afigura plausível, todavia, que um presidente de agremiação partidária pretenda se
eximir, nas circunstâncias demonstradas nos autos, da responsabilidade decorrente das
opções ideológicas e intelectuais associadas ao partido e ao candidato de eleição majoritária.
A alegação de que não havia como acompanhar o conteúdo veiculado à campanha não pode
produzir o pretendido resultado de isentar os que, no exercício de função partidária de
direção, assumem a condução de campanhas eleitorais.
Revela-se, assim, que também a acusada agiu de forma livre e consciente, com o dolo de
atingir a reputação e a honra do candidato adversário e obter vantagem ao postulante de seu
partido político.
Não é razoável, assim, admitir que ambos os acusados agiram sem a intenção de ofender o
candidato concorrente e granjear vantagem eleitoral. O nível intelectual e o discernimento
político-partidário demonstrados por ambos os acusados revelam-se acima da média do
cidadão comum para quem dirigiram suas ideias ofensivas.
Dessa forma, a atuação conjunta dos acusados deu-se segundo a seguinte distribuição de
tarefas: Adolfo Grassi de Oliveira na condição de protagonista da difusão da mensagem;
Aparecida dos Santos Silva como formuladora ideológica do conteúdo.
Não restam dúvidas, portanto, da materialidade delitiva.
O acusado Adolfo Grassi de Oliveira empregou, na sua propaganda eleitoral produzida sob sua
orientação e consentimento, expressões vernaculares que ultrapassaram em muito os limites
toleráveis da crítica, da desconstrução pessoal do adversário, além de levar ao público
versões sobre fatos cuja veracidade jamais se esforçou por comprovar. É o que se vê, por
exemplo, da degravação de fl. 30:
“Verdades como o fato inegável de que Mauro Mendes traiu politicamente o senador Pedro
Taques, quando se, com Blairo Maggi, o senador que ele acusava ser chefe de quadrilha nas
eleições de dois mil e dez (2010)”
As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo pouco esclareceram a respeito dos fatos (fls.
187/191 e 218/219). Apenas relataram em linhas gerais que tomaram conhecimentos dos
eventos narrados na denúncia por divulgação da mídia. Sequer souberam informar algo
relevante acerca da forma como era produzida a propaganda eleitoral do candidato Adolfo
Grassi de Oliveira.
Não se pode olvidar que as ofensas foram dirigidas a uma pessoa de realce no cenário
político. Pessoas públicas, em razão da natureza da profissão e da necessidade de promoção e
exposição pessoais, são mais suscetíveis a críticas, sem perderem, contudo, o direito à honra
subjetiva e objetiva. Críticas levianas devem ser rechaçadas, inclusive por intermédio do
direito constitucional de ação.
Caracterizada a conduta ofensiva, o direito de resposta e a recomposição pela condenação por
danos morais são instrumentos reparatórios que tem forçado a mudança de postura dos
políticos brasileiros, ainda que de forma quase imperceptível. A crescente formação de um
eleitorado mais exigente e consciente, que tem privilegiado propostas e currículos dos
candidatos em detrimento de ofensas à parte contrária, também reflete a mudança de postura
dos participantes das campanhas eleitorais.
Nesse contexto, destaco a doutrina de Suzana de Camargo Gomes:
"Nessa senda, tem a propaganda eleitoral a finalidade principal de realizar a divulgação do
pensamento, mas, para tanto, não pode se afastar do necessário respeito à dignidade do ser
humano, não poder impor desigualdades, resvalar por inverdades, pelo desvirtuamento da
realidade, nem tampouco pode servir de veículo devastador, incentivador e criador de ódios,
devendo, isto sim, ensejar a convivência pacífica no seio da comunidade política. Portanto,
não pode a propaganda eleitoral ser destrutiva, devastadora, enganosa, difamatória, injuriosa
ou caluniosa. E é justamente com o objetivo de propiciar a realização da propaganda eleitoral
dentro de parâmetros humanitários, éticos e jurídicos, que a norma penal alça à condição de
crimes aquelas condutas que são atentatórias ao regular desenvolvimento da propaganda,
que têm o condão de denegrir e desvirtuar a sua função relevante de divulgadora de
propostas e ideias, redundando, por conseguinte, em perturbação das atividades eleitorais"
(Crimes Eleitorais. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 169).
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Assim, forçoso concluir que, ao contrário do que sustenta o denunciado, seus comentários não
podem ser considerados como uma crítica genérica e impessoal.
A tese defensiva de ausência de dolo não merece prosperar, pois as circunstâncias em que
foram divulgadas os ataques à honra do candidato Mauro Mendes bem demonstram a clara
intenção de obtenção de ganhos eleitorais indiretos e pela via da propaganda eleitoral.
Expressões como “... meus concorrentes tem usado de toda forma truculenta e o poder de
sua riqueza para impedir que eu fale verdades..." (fl. 30) ou ".... o fato inegável de que Mauro
Mendes traiu politicamente..." (fl. 30), com destaque para a forma depreciativa como inserida
no contexto da frase "...se uniram para enganar... " (fl. 30), tudo afirmado com o cunho
claramente eleitoreiro, buscando incutir nos eleitores uma imagem de desonestidade, de
oportunismo e de inidoneidade moral do candidato concorrente à época, ofendendo a
reputação social e política e sua honra subjetiva, caracteriza insofismavelmente crimes
eleitorais contra a honra.
Condutas como as mencionadas não são admissíveis na propaganda eleitoral. As ofensas que
as caracterizam não podem ser convalidadas como simples excesso, ou exaltação plenamente
justificável pelas circunstâncias acaloradas da disputa política. A finalidade da propaganda
eleitoral é a exposição de propostas políticas. O ataque gratuito e difamatório desvirtua essa
finalidade de forma gravosa, merecendo, por isso, a reprimenda criminal.
Em situação semelhante, o TRE/RO assim se pronunciou:
"Recurso Criminal. Crimes contra a honra. Injuria. Difamação. Arts. 325 e 326 do Código
Eleitoral. Conjunto probatório harmônico. Conduta praticada em comício eleitoral. Propaganda
eleitoral. Caracterização de dolo específico. Requisitos preenchidos. Provas suficientes.
Sentença confirmada. 1 - Configura-se a autoria e a materialidade dos crimes de injuria e
difamação a exibição, em comício eleitoral, por meio de imagem exposta em telão, montado
através de truque eletrônico, da vítima associada à palavra" PlNÓQUlO' com o nariz crescido,
bem como a afirmação, através de discurso, de que a vítima é pessoa desonesta e que" Vive
tomando o que é dos outros, que toma fazenda, toma sítio, toma casa e toma o suor do pai
de família". II - Delitos praticados em pleno ato de campanha, comício, evidente a
caracterização do dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente do recorrente
de realizar propaganda eleitoral em seu favor, denegrindo a imagem de seu adversário
político. III - Estando comprovada a presença de elementos suficientes a justificar a
persecução penal, confirma-se a sentença pénal condenatória. (RC - RECURSO CRIMINAL n°
826213808 - Acórdão n. 502/2011, de 26/09/2011. Relator SIDNEY DUARTE BARBOSA,
Publicação: DJE/TRE-RO, Tomo 183, Data 2910912011, Página 7).
Há também precedentes na mesma linha na jurisprudência do TSE:
"Habeas corpus. Crime. Arts. 325 E 326 do Código Eleitoral. Ofensa veiculada na propaganda
eleitoral. Tipicidade. Competência da Justiça Eleitoral. 1. Para a tipificação dos crimes de
difamação e injúria eleitorais, previstos nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral, não é preciso
que a ofensa seja praticada contra candidato, uma vez que a norma descreve as condutas de
difamar e injuriar alguém, sem especificar nenhuma qualidade especial quanto ao ofendido. 2.
O que define a natureza eleitoral desses ilícitos é o fato de a ofensa ser perpetrada na
propaganda eleitoral ou visar a fins de propaganda. ..]" (Ac. de 14.12.2010 no HC n° 187635,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior).
"Denúncia. Difamação. 1. Em virtude do elemento normativo 'visando a fins de propaganda',
constante do art. 325 do Código Eleitoral, o crime de difamação pode ocorrer em contexto que
não seja ato tipicamente de propaganda eleitoral. 2. Demonstrados indícios de autoria e
materialidade, a configurar, em tese, o crime previsto no art. 325, combinado com o art. 327,
III, do Código Eleitoral, a denúncia deve ser recebida. Recurso especial provido". (Ac. de
27.5.2010 no REspe n°36.671, rel. Min. Arnaldo Versiani.)
QUEIXA-CRIME CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE
IMUNIDADE PARLAMENTAR E LEGÍTIMO ÉXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA: INOCORRÉNCIA.
PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
DIFAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO
PENAL JULGADA IMPROCEDENTE 1. (...) 2. Ofensas proferidas que exorbitam os limites da
crítica política: publicações contra a honra divulgadas na imprensa podem constituir abuso do
direito à manifestação de pensamento, passível de exame pelo Poder Judiciário nas esferas
cível e penal. 3. Preliminares rejeitadas. 4. A difamação, como ocorre na calúnia, consiste em
imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação. Necessária a
descrição do fato desonroso. Fatos imputados ao querelado que não se subsumem ao tipo
penal de difamação; absolvição; configuração de injúria. (..) 6. Ação penal julgada
improcedente. (STF - AP: 474 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 12/09/2012,
Tribunal Pleno, Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 divulg 06.02.2013 public
07.02.2013).
Resta induvidosa nos autos a caracterização da materialidade e autoria dos delitos imputados
aos acusados, pela força e consistência dos elementos probantes colhidos na fase inquisitorial
e corroborados no curso da instrução criminal.
Dessa forma, verifica-se que a prova dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, é
robusta a incriminar os denunciados Adolfo Grassi de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva.
Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, em consonância com os fundamentos
determinantes da decisão, Julgo Procedente a Denúncia para CONDENAR os Réus Adolfo
Grassi de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva, identificados nos autos, como incursos nos
crimes previsto nos arts. 325, 326, c/c 327, III, do Código Eleitoral.
Passo à análise da Circunstância Judicial e Dosimetria da Pena.
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Em relação ao Senhor Adolfo Grassi de Oliveira:
a) Culpabilidade: É inegável a maior reprovabilidade da conduta do acusado, tanto por se
tratar de advogado e conhecedor das normas jurídicas, quanto por empregar meio astucioso
para denegrir a honra da vítima, pessoal e profissional.
b) Antecedentes Criminais: A sua vida pregressa é desfavorável conforme se depreende dos
antecedentes criminais carreados aos autos às fls. 159 e 163/166, dos quais se verifica que
Adolfo Grassi de Oliveira já fora processado pelo crime de furto na Justiça Comum do Estado
do Acre e por crime contra os costumes (estupro) em Rondonópolis/MT. No entanto, diante do
transcurso de mais de 10 (dez) anos, não se pode mais reconhecer os efeitos da reincidência
no âmbito criminal.
c) Conduta Social: Não há como aferir o comportamento do acusado no seio familiar e na
sociedade, somente afirmando que é advogado e servidor público estadual, divorciado, lotado
na SETECS/MT e filiado ao partido PPL.
d) Motivos do Crime: Sem relevância, salvo os aspectos já contidos nos núcleos dos tipos
penais.
e) Circunstâncias do Crime: Há significativa gravidade no modo de execução da conduta ao
utilizar-se o réu de propaganda política eleitoral, com veiculação de campanha que denigre a
imagem e honra de adversário político, consumando, por esse meio, o seu intento criminoso.
f) Consequências do Crime: Não há variáveis que permitam aferir o grau de interferência da
conduta da ré no ânimo dos eleitores, mas sua ação acaba por desabonar todo o processo
eleitoral, maculando relevante atividade política, com nefastas consequências ao quadro
institucional em geral.
g) Comportamento da Vítima: Não se apurou comportamento ilícito da vítima que tenha
estimulado ou concorrido para o cometimento do crime pelo acusado.
Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desfavoráveis aos réus
em razão das circunstâncias dos crimes, e também pelo meio astucioso utilizado para a
manifestação difamatória, e ainda como forma de prevenção geral e especial que iniba a
reiteração de condutas criminosas, fixo a pena-base, para o crime do art. 325, do Código
Eleitoral, no patamar de seis (6) meses de detenção.
Não há agravantes nem atenuantes genéricas a considerar, mas presente a causa de aumento
de pena do art. 327, III, do Código Eleitoral, vez que o acusado utilizou-se da mídia televisiva
para facilitar a execução do crime de difamação, razão porque elevo a pena em 1/3,
encontrando a pena definitiva para o crime do art. 325, do Código Eleitoral, em oito (8) meses
de detenção.
Condeno, ainda, o acusado, no pagamento de dez (10) dias-multa, fixado o valor do dia multa
em 1/10 do salário mínimo vigente na época dos fatos, pelo crime do art. 325, do Código
Eleitoral; por entender que a condição socioeconômica do acusado justifica essa exasperação
da pena pecuniária mínima aplicável ao delito.
Para o crime conexo do art. 326, do Código Eleitoral, levando e consideração as circunstâncias
judiciais já analisadas, fixo a pena base em dois (2) meses de detenção, com o registro de
que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.
Também presente a causa de aumento de pena do art. 327, III, do Código Eleitoral, vez que o
acusado utilizou-se da mídia televisiva para facilitar a execução do crime de injúria, razão
porque elevo a pena em 1/3, encontrando a pena definitiva para o crime do art. 326, do
Código Eleitoral, em dois (2) meses e vinte (20) dias de detenção.
Condeno, ainda, o acusado, ao pagamento de quarenta (40) dias-multa, fixado o valor do dia
multa em 1/10 do salário mínimo vigente na época dos fatos, pelo crime do art. 326, do
Código Eleitoral, por entender que a condição socioeconômica do acusado justifica essa
exasperação da pena pecuniária mínima aplicável ao delito.
Na forma do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas privativas de liberdade para
encontrar a pena resultante final em dez (10) meses e vinte (20) dias de detenção.
Da mesma forma, somo as penas pecuniárias e encontro como pena consolidada cinquenta
(50) dias-multa, fixado o dia multa em 1/10 do salário mínimo vigente na época dos fatos.
Determino o regime inicial aberto para cumprimento de pena, observado o art. 33, §20, "c",
combinado com art. 36, ambos do Código Penal.
Considerando ser a pena resultante inferior a 02 (dois) anos, e não ter sido o crime cometido
com violência ou grave ameaça contra pessoa, nos termos do art. 44, caput, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, § 20, parte
final), na modalidade de prestação de serviços a comunidade, que deverá ser cumprida na
forma a ser estipulada pelo Juízo da Execução Penal.
Em relação a Aparecida dos Santos Silva:
a) Culpabilidade: De igual modo, é inegável a reprovabilidade da conduta da acusada, que
possui formação superior na área contábil e exercia a função de Presidente do Partido da
Pátria Livre (PPL) à época dos fatos em 2012. Teve atuação direta na elaboração do texto
maculado.
b) Antecedentes Criminais: A Ré não possui vida pregressa repreensível (fls. 160).
c) Conduta Social: Também não há como aferir o comportamento da acusada no seio familiar
e na sociedade, somente afirmando que é contadora e foi Presidente do partido político PPL.
d) Motivos do Crime: Sem relevância, salvo os aspectos já contidos nos núcleos dos tipos
penais.
e) Circunstâncias do Crime: Há significativa gravidade no modo de execução da conduta ao
utilizar-se a ré de propaganda política eleitoral, com veiculação de campanha que denigre a
imagem e honra de adversário político, consumando, por esse meio, o seu intento criminoso.
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f) Consequências do Crime: Não há variáveis que permitam aferir o grau de interferência da
conduta da ré no ânimo dos eleitores, mas sua ação acaba por desabonar todo o processo
eleitoral, maculando relevante atividade política, com nefastas consequências ao quadro
institucional em geral.
g) Comportamento da Vítima: Não se apurou comportamento ilícito da vítima que tenha
estimulado ou concorrido para o cometimento do crime pelo acusado.
Considerando-se que a acusada é ré primária (fl. 160), bem como os requisitos constantes
dos artigos 59 e 60 do Código Penal, como antecedentes, personalidade, maneira como foi
praticada a conduta injuriosa e difamatória, bem como o dano causado à vítima (em sua vida
familiar, social e profissional), para o crime do art. 325, do Código Eleitoral (delito de
difamação) fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e ao pagamento
de 15 (quinze) dias multa, tornando-a definitiva, ante a inexistência de circunstâncias
atenuantes. Aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena do artigo
327, inciso III do CE, visto ter a ré se valido da mídia televisiva para facilitar a execução do
crime de difamação. Alcança-se, assim, a pena consolidada de 04 (quatro) meses de detenção
e de 20 (vinte) dias-multa, fixados, cada um, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Para o crime conexo do art. 326 (injúria), condeno-a, ainda, à pena em 01 (um) mês de
detenção e pagamento de dez (10) dias multa, fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário
mínimo vigente na época dos fatos, que majoro em 1/3 (um terço) em razão das
circunstâncias qualificadoras previstas no artigo 327, inciso III do Código Eleitoral,
totalizando-se em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e treze (13) dias multa.
Na forma do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas privativas de liberdade para
encontrar a pena resultante final em cinco (05) meses e dez (10) dias de detenção.
Da mesma forma, somo as penas pecuniárias e encontro a pena final de trinta e três (33) dias
multas, fixado, cada um, em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Determino o regime inicial aberto para cumprimento de pena, observado o art. 33, § 20, "c",
combinado com art. 36, ambos do Código Penal.
Considerando ser a pena resultante inferior a 02 (dois) anos, e não ter sido o crime cometido
com violência ou grave ameaça contra pessoa, nos termos do art. 44, caput, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, § 20, parte
final), na modalidade de prestação de serviços a comunidade, que deverá ser cumprida na
forma a ser estipulada pelo Juízo da Execução Penal.
Os Réus arcarão com as custas do processo (art. 804, CPP).
Transitada em julgado, inscreva-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o
necessário ao cumprimento da pena, especialmente a Guia de Execução Penal, nos termos do
artigo 106 da LEP.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cuiabá/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROC. 18-23.2018.6.11.0051
Processo nº 18-23.2018.6.11.0051 - Protocolo nº 356/2018
Espécie: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
Prestador(a) de Contas: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Advogado(a): Jussianney Vieira Vasconcelos (OAB/MT nº 11.287)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de autos que versam sobre a prestação de contas de campanha eleitoral (Eleições
Municipais de 2016 em Cuiabá/MT) por parte do Diretório Municipal do PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR.
Na conformidade do que autoriza o artigo 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015 procedeu-se à
autuação, sendo que as contas foram apresentadas à fl. 15 e ss., tendo sido publicado o edital
(fl. 31-verso) para fins de impugnação pelos interessados (art. 51, caput).
Foram acostadas análise técnica preliminar (fls. 21/23), certidão de decurso de prazo sem
manifestação (fl. 26) e expedição do relatório conclusivo pela desaprovação (fl. 27).
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral também opinou às fls.
30/31 pela desaprovação das contas.
É o relato necessário.
Foram entregues a prestação de contas do partido e documentos exigidos na Resolução TSE
nº 23.463/2015 e na Lei nº 9.504/1997, obrigatórios para análise.
Realizada a análise preliminar, o parecer técnico de fls. 21/23 fez menção a apontamentos
carecedores de manifestação e esclarecimentos por parte do prestador, os quais restaram
sem resposta ante a inércia do partido, como certificado pela serventia do cartório eleitoral à
fl. 26.
Nesta linha, o parecer técnico conclusivo (fl. 27) opinou pela desaprovação das contas, ante a
falta de complementação das informações prestadas, sendo acompanhado pelo ilustre
membro do Parquet (fls. 30/31).
Assim vejamos:
"Art. 17 As intimações relativas aos processos de prestação de contas serão realizadas pelo
Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE/MT.
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§1º As intimações devem ser atendidas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da
publicação, respeitado o previsto no art. 84, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015."
(Resolução-TRE/MT nº 1846/2016)
Aqui cabe o registro, por ser de fácil constatação, que da data da publicação do exame
preliminar (23/02/2018) até a emissão do parecer conclusivo (1º/03/2018), transcorreu
significativo espaço de tempo sem qualquer manifestação do Partido ou seu Procurador legal.
Dessa forma, tenho que a ausência da documentação apta para a análise final das contas
repercute em sua regularidade, comprometendo sua consistência e confiabilidade, sendo a
reprovação a medida que se impõe.
Neste sentido:
“Eleições 2012. Agravo regimental. Recurso especial. Prestação de contas de campanha.
Retificadora apresentada a destempo. Julgamento das contas como não prestadas.
Impossibilidade. Art. 30 da lei nº 9.504/97 que não prevê essa hipótese. Processamento
regular das contas nos termos do art. 4 da Res.-TSE nº 23.376/2012. Impossibilidade,
contudo, de efetivo controle por parte desta Justiça Especializada. Contas prestadas, porém
desaprovadas. Provimento. 1. A prestação de contas retificadora apresentada a destempo não
acarreta, por si só, o julgamento das contas de campanha como não prestadas, a teor do art.
30 da Lei nº 9.504/97, principalmente porque devidamente processadas nos exatos termos do
art. 4 da Res.-TSE nº 23.376/2012, que disciplina a questão. 2. As contas devem ser
desaprovadas quando a ausência de documentação inviabilizar o seu efetivo controle por
parte da Justiça Eleitoral, sobretudo em razão da inércia do candidato. 3. Agravo regimental
provido, para, modificando o acórdão regional, julgar desaprovadas as contas de campanha,
afastando-se o seu julgamento como não prestadas." (sem o grifo no original) (Ac de
15.5.2014 no AgR-REspe nº 11939, rel. Min. Luciana Lóssio.)
Assim, sopesadas as questões de fato e de direito presentes nos autos, com fundamento no
artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 68, inciso III, da Resolução TSE nº
23.463/2015, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo Diretório Municipal do PARTIDO
DA REPÚBLICA - PR, relativas às Eleições de 2016 em Cuiabá/MT, com a consequente perda
do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em
julgado desta decisão, pelo período de 3 (três) meses, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 68
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intime-se o partido, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, em conformidade com o
disposto no art. 19 da Resolução TRE-MT nº 1.846/2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, arquivando-se, em seguida, os
autos.
Cuiabá/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROC. 28-38.2016.6.11.0051
Processo n. 28-38.2016.6.11.0051 - Protocolo nº 19.934/2016
Espécie: Execução penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Executado: Adolfo Grassi de Oliveira
Advogados: Marciano Xavier das Neves (OAB/MT 11.190) e Wesley Chamos de Arruda
(OAB/MT 18.853), Fabiano Alves Zanardo (OAB/MT 12.770) e outros
Vistos.
Cuida-se de processo de execução criminal autuado para dar cumprimento à condenação
imposta a Adolfo Grassi de Oliveira nos autos de n. 32-46.2014.611.0051, consistente nas
penas de prestação de serviços à comunidade e de pagamento de multa.
Conforme se verifica dos autos, o executado juntou relatórios de frequência que comprova o
desempenho de atividades junto à Associação dos Amigos da Criança com Câncer (AACC),
durante o período fixado na sentença, o que motivou o seu pedido de extinção da punibilidade
de fls. 358/360, sem o pagamento da multa, dada a sua natureza de dívida de valor.
Às fls. 363/364, o Ministério Público concordou com o pedido, opinando pela intimação do
executado para o recolhimento da sanção pecuniária, e remessa dos autos à Fazenda Público
para a propositura do executivo fiscal na hipótese de inadimplemento.
De fato, desde as alterações proporcionadas pela Lei n. 9.268/96, as multas impostas em
sentença penal passaram a ostentar natureza de dívida de valor, não sendo mais impeditivo
para o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.
Isso posto, cumpridas pelo executado as condições impostas, conforme reconhecido no
parecer ministerial de fls. 363/364, DECLARO a extinção da punibilidade de Adolfo Grassi de
Oliveira quanto aos fatos tratados nestes autos, face ao integral cumprimento da pena
restritiva de direitos.
Dada a circunstância de o executado já ter sido intimado para o pagamento da multa, em
data de 31/05/2016, e não haver registro de adimplemento voluntário do débito, dispenso a
realização de nova intimação, como requerido pelo Ministério Público, e determino: a) a
comunicação da extinção, via Infodip, à zona à qual pertence o eleitor; b) o lançamento do
ase 264 no histórico do eleitor; c) a lavratura de termo de multa e o preenchimento do
formulário próprio para remessa à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria
CRE/TRE/MT 4/2017.
Intimem-se.
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Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT

PORTARIAS
CORREIÇÕES ORDINÁRIAS - 2018
PORTARIA Nº 01/2018
A Excelentíssima Senhora Doutora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza da 51ª
Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o teor do Provimento nº 17/2012 da Egrégia Corregedoria Regional Eleitoral de
Mato Grosso;
Considerando a necessidade de levantarmos informações sobre a regularidade dos Serviços
Cartorários, bem como a necessidade de apuração de dados estatísticos interna corporis para
o acompanhamento de nossas METAS e eventual realinhamento de métodos.
RESOLVE:
Art. 1° Instaurar Correição Ordinária neste Cartório da 51ª Zona Eleitoral de Mato Grosso nos
dias 17 e 18 de abril de 2018, das 09 às 13h.
Art. 2° Determinar que os trabalhos correicionais serão realizados sem suspensão do serviço e
atendimento em geral, nem mesmo das audiências já designadas.
Art. 3º Designar, na forma do artigo 9º, inciso III do Provimento CRE-MT nº 17/2012, o
servidor Eder da Silva Rodrigues – Chefe de Cartório, ou substituto legal, para, sob
compromisso, desempenhar a função de Secretário dos trabalhos correicionais.
Art. 4º Determinar, para racionalização dos serviços da correição, que o exame dos processos
será realizado no Cartório da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, sendo desnecessária a carga
ou conclusão dos processos que não estejam em tal fase procedimental.
Parágrafo único. O foco principal da correição, sem prejuízo do exame de regularidade dos
processos em geral, será o exame de todos os processos e livros constantes na serventia,
bem como vistoriar o andamento dos serviços eleitorais cartorário relativos ao período da
última correição efetivada até a presente data.
Art. 5º Determinar seja encaminhado cópia desta Portaria à OAB/MT, Defensoria Pública e
Ministério Público com atuação na esfera Eleitoral em geral, consignando que nesse período
estaremos recebendo quaisquer reclamações ou sugestões acerca dos serviços nesta unidade.
Art. 6º O Chefe de Cartório deverá promover a intimação de Advogados, Defensores Públicos,
Promotores de Justiça e de todos os que estejam com processos em carga, para que
providenciem a devolução dos processos em Cartório para os trabalhos da correição,
registrando que em caso de prazos em curso haverá a devolução de tais prazos, no que
remanescerem, do que serão intimados logo após o encerramento da correição.
Art. 7° Determinar seja comunicado à Egrégia Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso,
enviando-lhes cópia desta Portaria, providenciando-se sua afixação no Átrio para
conhecimento geral.
Publique-se e Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT

DECISÕES
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROC. 542-88.2016.6.11.0051
Processo n. 542-88.2016.6.11.0051 - Protoc. nº 105.956/2016
Espécie: Prestação de contas de campanha
Embargante: Partido Social Cristão - PSC
Advogado: Lauro José da Mata (OAB/MT 3.774) e Maria Helena Silva Rosa (OAB/MT n.
22.168)
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Social Cristão – PSC contra a
sentença de fls. 190/193, que julgou desaprovadas as contas de campanha da agremiação,
nas eleições de 2016, alegando, em síntese, suposta ocorrência de equívoco quanto à
premissa fática (fls. 203/207).
Nas contrarrazões de fls. 211/215, o representante do Ministério Público manifestou-se pela
rejeição dos embargos e a manutenção integral da decisão atacada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No que concerne ao mérito, não é de se reconhecer o alegado vício quanto à premissa fática,
tampouco tal circunstância por si conduziu à reprovação das contas, mas tão somente somouse a um conjunto de outras desconformidades, todas analisada por ocasião da sentença.
Em verdade, o que se pretende é a rediscussão de matéria já anteriormente apreciada, o que
não configura objeto de embargos declaratórios.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos de decisão judicial
está condicionado à comprovação de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade da decisão, hipóteses que restaram demonstradas no caso em apreço.
Dessa forma, conheço dos presentes embargos mas nego-lhes provimento.
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Quanto ao pedido de prazo para juntada de substabelecimento, observa-se que tal documento
já se encontra nos autos, à fl. 197.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza eleitoral - 51ª
ZE/MT

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 10/2018 - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA
De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza Eleitoral
desta Zona, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento que o partido político, abaixo relacionado, de São José
dos Quatro Marcos, por meio dos seus representantes, apresentaram prestação de contas com
indicativo de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de
2016:
PARTIDO PROCEDÊNCIA
REPRESENTANTE
São José dos Quatro Tayonara Cristiane Bitencourtt da Silva (Presidente do
DEM
Marcos
Partido no período de referência)
Ficam, neste mesmo ato, intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de
03 (três) dias, contados desta publicação, impugnação que 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 se lhe dê ampla divulgação,
determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a publicação do presente edital no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 08
dias do mês de março de 2018.
Assinado por: Lumiéri Martins Rech - Chefe de Cartório

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROC. Nº. 44-11.2017.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 13.631/2017.
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2016.
Partido da Mobilização Nacional – PMN.
Diretório Municipal de Cuiabá/MT.
Advogado: Ademar Santana Franco, OAB/MT 4255
Vistos em correição.
Retifique a subclasse para constar exercício financeiro onde se lê “comitê financeiro”.
Cuida-se de prestação de contas do órgão Diretório do Partido Verde – PV, referente ao
exercício financeiro de 2016.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
acompanhada de documentos comprobatórios, nos termos do artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.464/2015 (flS. 04/29), devidamente recebidos e autuados (fl. 29).
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.464/2015, do TSE foi
publicado edital referente ao recebimento da declaração de ausência de movimentação de
recursos (fls. 37 e 39).
Conforme certidão de fl. 42, não houve qualquer impugnação apresentada.
Emitiu-se parecer técnico pela serventia, fl. 48/49, pela aprovação da presente prestação de
contas, em razão da inexistência de movimentação financeira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, às fls. 53/vº.
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).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter havido
movimentação de recursos financeiros no exercício de 2016 e, corroborando com a
informação apresentada, a agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício
de 2016, conforme fls. 50/52.
No caso em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em
dinheiro, a regra prevista na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), alterada pela Lei nº
13.165/2015, desobriga os órgãos partidários municipais de apresentarem as contas,
bastando apenas declaração de que não houve arrecadação nem aplicação de recursos no
período do exercício financeiro apurado.
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN, do
Município de Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 32, §4º,
da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TDE nº 23.464/2015.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
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Cuiabá, 05 de março de 2018.
Assinado por: Célia Regina Vidotti, Juíza Eleitoral da 55ª ZE/MT
PROC. Nº. 45-93.2017.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Proc. nº. 45-93.2017.6.11.0001 – Prestação de Contas.
Protocolo nº 13.653/2017.
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2016.
Partido Verde – PV.
Diretório Municipal de Cuiabá/MT.
Advogado: Paulo Salem Pereira Gonçalves, OAB/MT 18220
Vistos em correição.
Retifique a subclasse para constar exercício financeiro onde se lê “comitê financeiro”.
Cuida-se de prestação de contas do órgão Diretório do Partido Verde – PV, referente ao
exercício financeiro de 2016.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos
termos do artigo 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015 (fl. 04),
devidamente recebida e autuada (fl. 05).
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.464/2015, do TSE foi
publicado edital referente ao recebimento da declaração de ausência de movimentação de
recursos (fls. 13 e 15).
Conforme certidão de fl. 18, não houve qualquer impugnação apresentada.
Emitiu-se parecer técnico pela serventia, fl. 23/vº, pela aprovação da presente prestação de
contas, em razão da inexistência de movimentação financeira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, às fls. 28/vº.
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).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter havido
movimentação de recursos financeiros no exercício de 2016 e, corroborando com a
informação apresentada, a agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício
de 2016, conforme fls. 24/26.
No caso em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em
dinheiro, a regra prevista na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), alterada pela Lei nº
13.165/2015, desobriga os órgãos partidários municipais de apresentarem as contas,
bastando apenas declaração de que não houve arrecadação nem aplicação de recursos no
período do exercício financeiro apurado.
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Verde – PV, do Município de
Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/95 c/c o art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TDE nº 23.464/2015.
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 Eleitoral da 55ª ZE/MT
PROC. Nº. 49-33.2017.6.11.0001 PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 13.744/2017.
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2016.
Partido Ecológico Nacional – PEN.
Diretório Municipal de Cuiabá/MT.
Advogado: Patrick Sharon dos Santos, OAB/MT 14712
Vistos em correição.
Retifique a subclasse para constar exercício financeiro onde se lê “comitê financeiro”.
Cuida-se de prestação de contas do órgão Diretório do Partido Ecológico Nacional – PEN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido político apresentou peças que demonstram não ter havido movimentação financeira
ou de bens estimáveis no ano de 2016 (fls. 04/16).
Às fls. 18/19, foi determinada a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, nos termos do artigo 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos foi juntada aos autos às fls. 30/31.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.464/2015, do TSE foi
publicado edital referente ao recebimento da declaração de ausência de movimentação de
recursos (fl. 34).
Conforme certidão de fl. 37, não houve qualquer impugnação apresentada.
Emitiu-se parecer técnico pela serventia, fl. 43/vº, pela aprovação da presente prestação de
contas, em razão da inexistência de movimentação financeira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, às fls. 45/vº.
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).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter havido
movimentação de recursos financeiros no exercício de 2016 e, corroborando com a
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informação apresentada, a agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício
de 2016, conforme fls. 28/29.
No caso em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em
dinheiro, a regra prevista na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), alterada pela Lei nº
13.165/2015, desobriga os órgãos partidários municipais de apresentarem as contas,
bastando apenas declaração de que não houve arrecadação nem aplicação de recursos no
período do exercício financeiro apurado.
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Ecológico Nacional – PEN, do
Município de Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 32, §4º,
da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TDE nº 23.464/2015.
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 Eleitoral da 55ª ZE/MT

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

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E 2ª
EDITAL N.º 03/2018
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
A MMª Juiza da 60ª Zona Eleitoral, DRA CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, no uso de suas
atribuições e na forma da lei.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, a
relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via deferidos por este juízo, no
período de 16 fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018, nos termos do art. 17 da
Resolução TSE 21.538/2003.
Qualquer delegado de partido político poderá recorrer de despacho que deferir requerimento
de alistamento e transferência, no prazo de 10 dias, contados do fim do prazo de publicação
deste (arts. 17, § 1º e 18, § 5º, Res. TSE 21.538/03).
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no
local de costume no Cartório Eleitoral.
A relação ficar disponível no repositório de arquivos no seguinte link: http://apps.tremt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-3-201820180309091014805-d3a874f64ce71a8b54ec10e1239efc09.pdf
Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do Parecis, aos 09ª dias do mês de março do
ano de dois mil e dezoito (09/03/2018). Eu, ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, assinando-o por força da portaria 02/2017.
Assinado por: ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Chefe de Cartório, portaria
02/2017
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