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ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2018
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c
art. 2.º, inciso V, da Resolução n.º 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº
693/2011/TRE-MT e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 306/2018,
RESOLVE
Art. 1º Designar o(a) Chefe do Cartório da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, e em caso de
ausência, a qualquer título, o seu substituto legal, para acompanhar e fiscalizar a execução do
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 1º/2017-58ª ZE/MT, celebrado entre este
Regional e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que tem por objeto a comunhão de
esforços para o Cadastramento Biométrico de Eleitores naquele município.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir da sua publicação.
Cuiabá-MT, em 9 de março de 2018.
Assinado por: NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA - Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL Nº 64/2018/CAPJ/SJ.
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):PROCESSO Nº 33218 (Num. Única: 33218/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
67.287/2016
1) RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral DIVULGAÇÃO DE PESQUISA - REDE SOCIAL WHATSAPP - VILA BELA SANTISSIMA
TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA
DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "O PROGRESSO NÃO PODE PARAR"
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
2) PROCESSO Nº 33303 (Num. Única: 33303/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
67.289/2016
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral DIVULGAÇÃO DE PESQUISA - REDE SOCIAL WHATSAPP - VILA BELA DA SANTISSIMA
TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA
DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "O PROGRESSO NÃO PODE PARAR"
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos doze dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da Secretaria
Judiciária

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018.
O TRE/MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 5/2018. Proc. Adm. nº 3.799/2017. Objeto: Registro de Preços para o
fornecimento de solução de comunicação de dados, sem fio. Empresa vencedora: TELC
TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.841.288/0001-88 – Lote 1 - item 1 - v. unit.
R$ 0,01, item 2 – v. unit. R$ 285,00, item 3 – v. unit. R$ 99.860,00, item 4 – v. unit. R$
3.000,00, item 5 – v. unit. R$ 100.000,00, item 6 – v. unit. R$ 49.196,00 e item 7 – v. unit.
R$ 75.264,00; Lote 2 – item 8 – v. unit. R$ 7,00. Os preços serão registrados na Ata de
Registro de Preços nº 2/2018, com valor global de R$ 1.376.584,01 (um milhão, trezentos e
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setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um centavos), cujo inteiro teor está
disponibilizado no endereço eletrônico: www.tre-mt.jus.br.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente do TRE-MT

CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 18/2018
Proc. Adm. Eletrônico nº 1.189/2018. Acordo de Cooperação nº 18/2018. PARTÍCIPES: O
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência
Social – SETAS. OBJETO: A comunhão de esforços para a realização de cadastramento do
eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Cuiabá-MT, mediante a
disponibilização de 6 (seis) estagiários para executar o atendimento. FUNDAMENTO LEGAL:
Legislação que rege a matéria, em especial a Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: A partir de
24/01/2018 até 31/07/2018, podendo ser prorrogado se houver interesse mútuo dos
partícipes. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, o Desembargador Pedro Sakamoto – Vice-Presidente
e Corregedor Regional Eleitoral, e pela Secretaria, a Senhora Mônica Camolezi dos Santos
Melo – Secretária de Estado.
Assinado por: Desembargador PEDRO SAKAMOTO - Vice-Presidente do TRE-MT
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
PAe nº 1.293/2018. OBJETO: Adesão da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ ao Termo de
Cooperação nº 05/2017, celebrado entre o TRE-MT e a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MATO GROSSO. OBJETO: Comunhão de esforços para viabilizar a soberania
popular no encaminhamento e participação nas proposições de projetos de lei de iniciativa
popular. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993. Signatários: Desembargador Márcio Vidal –
Presidente do TRE-MT e o Vereador Diego Arruda Vaz Guimarães – Representante da Câmara
Municipal.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 1887/2013
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 Progressão Funcional ao (à) servidor (a) VIVIANE ZAITUM
CARDOSO DAMACENA, integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Apoio
Especializado, Especialidade: Psicologia, passando da Classe C padrão 11 para a Classe C
padrão 12, com efeitos a partir de 10/03/2018.
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, 12 de março de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS Secretário de Gestão de
Pessoas
PAE Nº 4224/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): PAULO CÉSAR DE SIQUEIRA PEREIRA
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

22/09/2011 a 02/03/2018 3

1%

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

03/03/2018 a 02/03/2022 1º/04/2018
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2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 8 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição
PAE Nº 4664/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): HAIG GARABED TERZIAN
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

27/03/2014 a 02/03/2018 2

1%

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

03/03/2018 a 02/03/2022 1º/04/2018

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição
PAE Nº 5344/2016
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e
tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 4º da Portaria nº 291,
de 22/06/2017, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos
termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA
Ações do Período

Percentual Alíquota Efeito Financeiro

10/07/2017 a 27/11/2017 4

1%

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

18/12/2017 a 27/11/2021 17/01/2018

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a
30 (trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2018.
Assinado por: MADELEINE CHRISTIAN F. NUNES - Secretária de Gestão de Pessoas,
em Substituição

COMUNICADOS
SUBSTITUIÇÕES EFETIVADAS FEVEREIRO 2018
O Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
considerando a delegação de competência prevista no art. 4º, III, da Portaria TRE-MT nº
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291/2017, resolve divulgar as substituições efetivadas no mês de fevereiro/2018 dos titulares
dos cargos e funções comissionadas deste Tribunal, conforme quadro abaixo.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2018
Titular Função/Cargo
FC/CJ Substituto
Período
FC- MARLI
DIAS
DUARTES 06/02/2018
a
ADRIANO MEIRELES BORBA
06
COIMBRA
09/02/2018
FC- MARLI
DIAS
DUARTES 14/02/2018
a
ADRIANO MEIRELES BORBA
06
COIMBRA
23/02/2018
FC01/02/2018
a
ALEX MATEUS
EVERALDO ABADE PEREIRA
06
09/02/2018
FC27/02/2018
a
ALEX MATEUS
IVANETE DA SILVA PRADO
06
28/02/2018
FC22/01/2018
a
ALEXSANDER ABREU DE ARRUDA
AFRANIO CLAUDIANO ALVES
06
31/01/2018
FC- JOYCE
RAMOS
DIAS 09/02/2018
a
ANA LUISA AGUIAR PACE
06
MUCIACCIA
09/02/2018
FC- JOYCE
RAMOS
DIAS 14/02/2018
a
ANA LUISA AGUIAR PACE
06
MUCIACCIA
23/02/2018
FC01/02/2018
a
ANTONIO BATISTA DE LUNA
ISADORA VALIDO RAMALHO
06
10/02/2018
ANTONIO
HENRIQUE
RICCI FC14/02/2018
a
ELIZEU GOMES VIEIRA
BOAVENTURA
06
23/02/2018
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA FC22/02/2018
a
MARCOS JOSE MUNIZ COSTA
SILVA
06
23/02/2018
FC- ALEXSANDRO
DELCIDIO 15/02/2018
a
AVANIR DE CARVALHO CORREA
06
MATEUS
21/02/2018
FC01/02/2018
a
BENEDITO ANTONIO DA COSTA
IVAN LEITE LOUREDO
06
13/02/2018
FC01/02/2018
a
CARLOS GOMES DOS SANTOS
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
06
07/02/2018
RAFAEL
BEZERRA
DO 01/02/2018
a
CARLOS HENRIQUE CANDIDO
CJ-2
NASCIMENTO
06/02/2018
21/02/2018
a
CARLOS LUANGA RIBEIRO LIMA
CJ-1 SUELI SANAE SHIMADA UEDA
24/02/2018
ROSANGELA FONTOURA DA 15/02/2018
a
CRISTIANE INES BHERING KIMURA
CJ-1
SILVA
18/02/2018
ROSANGELA FONTOURA DA 20/02/2018
a
CRISTIANE INES BHERING KIMURA
CJ-1
SILVA
26/02/2018
15/02/2018
a
CRISTIANE MANZANO MANOEL
CJ-2 FELIPE GELBECKE SIMOES
16/02/2018
01/02/2018
a
DANIEL RIBEIRO TAURINES
CJ-2 ISABELA CRISTINA NESPOLI
02/02/2018
FC05/02/2018
a
DANIELA BALCEIRO RAHUAN
VANESSA BRITO REBELLO
06
09/02/2018
FC01/02/2018
a
DILMA DE FREITAS FERREIRA
ARNALDO SHIROMA
06
09/02/2018
FC02/02/2018
a
EDER DA SILVA RODRIGUES
MELISSA ALVES DOS SANTOS
06
02/02/2018
FC- HENRIQUE
GERALDO 01/02/2018
a
EDIVALDO CELESTINO BARBOSA
06
DAMACENO
06/02/2018
VERA ANA OLIVEIRA DE 01/02/2018
a
EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO
CJ-2
ARAUJO
09/02/2018
VERA ANA OLIVEIRA DE 28/02/2018
a
EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO
CJ-2
ARAUJO
28/02/2018
FC01/02/2018
a
ELIANE DE SOUZA RODRIGUES
BRUNO FREITAS ARAUJO
06
10/02/2018
FC15/02/2018
a
ELIANE DE SOUZA RODRIGUES
BRUNO FREITAS ARAUJO
06
27/02/2018
FC06/02/2018
a
ELIANE REGINA ARFELI FERREIRA
SIDNEIA MARINO
06
06/02/2018
FC- VALDINEY RONDON MAIDANA 01/02/2018
a
ELIANE REGINA ARFELI FERREIRA
06
GOMES
05/02/2018
FC08/02/2018
a
ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS
SILVANA SAMPAIO DA SILVA
06
09/02/2018
FC- ANTONIO
HENRIQUE 01/02/2018
a
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
06
NEPOMUCENO MEIRELLES
07/02/2018
FABRICIO
NAPOLEAO
TEIXEIRA FC- ARIOSTO SOARES MIRANDA 01/02/2018
a
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BATISTA
FELIPE MALHEIROS ALVIM
FELIPE MALHEIROS ALVIM
FRANCISCO DE CAMPOS LIMA NETO
FRANCISCO DE CAMPOS LIMA NETO
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
GERALDO NABARRETE
GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
HELIDA VILELA DE OLIVEIRA
HIROMI MIZOBE
HIROMI MIZOBE

06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06
FC06

ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO

CJ-2

ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO

CJ-2

IURY DA COSTA E FARIA
IURY DA COSTA E FARIA
JACQUES DE BARROS LOPES
JANETE
CLEMENTINO
LIVRAMENTO

FC06
FC06
CJ-2

DO FC06
FCJELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
06
FCJESSICA SILVA PIRES DOS SANTOS
06
FCJOAO CARLOS EILERT FILHO
06
FCJOSE DOS SANTOS BARRETO
06
FCJULIANO ANTONIO GIL PISTORELLO
06
FCKELSEN DE FRANCA MAGALHAES
06
FCLENER APARECIDA GALINARI
06
FCLENER APARECIDA GALINARI
06
FCLIAMARA VANINI DA SILVA BARROS
06
FCLIAMARA VANINI DA SILVA BARROS
06
FCLUCIANO BORTOLUZO
06
FCLUIS GUSTAVO ROMKO
06
FCLUIS GUSTAVO ROMKO
06
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FCJUNIOR
06
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FCJUNIOR
06
MADELEINE
CHRISTIAN
FERMINO
CJ-2
NUNES

07/02/2018
GUSTAVO LEANDRO MARTINS 01/02/2018
DOS SANTOS
07/02/2018
GUSTAVO LEANDRO MARTINS 20/02/2018
DOS SANTOS
20/02/2018
MARINA TOSTES MIRANDA 01/02/2018
BARROSO
09/02/2018
MARINA TOSTES MIRANDA 14/02/2018
BARROSO
23/02/2018
HENRIQUE
CEZAR 21/02/2018
GONCALVES PARREIRA
21/02/2018
01/02/2018
IVAN ESNARRIAGA DA COSTA
02/02/2018
FRANCIONE SOUZA PAES DE 09/02/2018
BARROS
09/02/2018
FRANCIONE SOUZA PAES DE 14/02/2018
BARROS
23/02/2018
GILCELIA
DE
OLIVEIRA 14/02/2018
LEMOS RAMOS
23/02/2018
CAROLINA
ANDRADE 01/02/2018
FERREIRA VAZ
02/02/2018
CAROLINA
ANDRADE 05/02/2018
FERREIRA VAZ
07/02/2018
14/02/2018
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
14/02/2018
15/02/2018
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
24/02/2018
20/02/2018
ANTONIO BARBOSA RIBEIRO
22/02/2018
PAMELLA VIEIRA CABALHEIRO 27/02/2018
DE CARVALHO
27/02/2018
ANGELA APARECIDA GABANA 14/02/2018
DE QUEIROZ
23/02/2018
ELIANA
MENDES
DOS 09/02/2018
SANTOS
09/02/2018
28/02/2018
LEIDE APARECIDA SCATOLIN
28/02/2018
EVERTON DO NASCIMENTO 14/02/2018
NIZA
23/02/2018
NICOLLE NAGLE DE SOUSA 26/02/2018
WAYHS
28/02/2018
01/02/2018
KATIANE BENTO GONCALVES
06/02/2018
14/02/2018
HELIO LIMA DA SILVA
28/02/2018
21/02/2018
ORLANDO VIEIRA DIAS
28/02/2018
14/02/2018
JULIA VINE
23/02/2018
26/02/2018
JULIA VINE
26/02/2018
ACLEIR
SOUZA
COSTA 08/01/2018
MACIEL
17/01/2018
ACLEIR
SOUZA
COSTA 27/02/2018
MACIEL
28/02/2018
ADRIANA
FRANCISCA 01/02/2018
CORSINO DA SILVA
06/02/2018
09/02/2018
LIDIANE POMPEO BARROS
09/02/2018
14/02/2018
LIDIANE POMPEO BARROS
16/02/2018
08/02/2018
EDUARDO KOVALESKI
08/02/2018
TATIANE
GUERREIRO
DE 26/02/2018
ALMEIDA SANTOS
26/02/2018
09/02/2018
HELIDA VILELA DE OLIVEIRA
09/02/2018
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MARA LUCIA CHEPP

MARCELA ALVES LOPES MENDES DE FCOLIVEIRA
06
MARCELA ALVES LOPES MENDES DE FCOLIVEIRA
06
MARCELA ALVES LOPES MENDES DE FCOLIVEIRA
06
FCMARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
06
FCMARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
06
FCMARCIO CONCEICAO DE LARA CUNHA
06
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA FCIZOLANI
06
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA FCIZOLANI
06
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA FCIZOLANI
06
MARIANE
APARECIDA
LEITE
DE
CJ-2
OLIVEIRA WEISSHEIMER
MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

CJ-2

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA

CJ-1

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA

CJ-1

RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO

FC06

RAFAEL ZORNITTA

CJ-3

RAFAELA
VICENTE

CORSALETTI

GARCIA FC06
FCROSENI BARBOSA DE SOUZA
06
ROSINEIDE PAES LEME FERREIRA FCSOARES
06
ROSINEIDE PAES LEME FERREIRA FCSOARES
06
ROSINEIDE PAES LEME FERREIRA FCSOARES
06
SANDRA
NALU
DE
CARVALHO FCCAMPOS ALMEIDA
06
SANDRA
NALU
DE
CARVALHO FCCAMPOS ALMEIDA
06
FCSELMA REGINA DA MOTTA
06
FCSHEILA LOPES DE AMORIM DONADON
06
FCSIMERES ALBUQUERQUE GODOY
06
TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

CJ-2

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

CJ-2

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

CJ-2

FC06
FCTHIAGO MALHEIROS RIBEIRO
06
FCVALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
06
FCVALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
06
VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES FCTHIAGO MALHEIROS RIBEIRO

01/02/2018
09/02/2018
JULIANA
CALLEJAS
DO 31/01/2018
ESPIRITO SANTO
31/01/2018
JULIANA
CALLEJAS
DO 26/02/2018
ESPIRITO SANTO
28/02/2018
RAPHAELA OLIVEIRA LOPES 02/02/2018
MELO
02/02/2018
FERNANDA
ARRUDA
DO 07/02/2018
CARMO FALABRETTI
09/02/2018
06/02/2018
SUILEI LINA DA SILVA
06/02/2018
09/02/2018
ERIVELTO BASTOS NOVAIS
09/02/2018
01/02/2018
OSMAR FERNANDES RIBAS
06/02/2018
07/02/2018
OSMAR FERNANDES RIBAS
09/02/2018
14/02/2018
OSMAR FERNANDES RIBAS
19/02/2018
06/02/2018
ANDREA MARTINS OLIVEIRA
07/02/2018
CARLOS LUANGA RIBEIRO 05/02/2018
LIMA
05/02/2018
14/02/2018
LEANDRO ALEX CARDOSO
27/02/2018
28/02/2018
LEANDRO ALEX CARDOSO
28/02/2018
CARLOS HENRIQUE CLARO 09/02/2018
LEITE
09/02/2018
19/02/2018
TANIA YOSHIDA OLIVEIRA
28/02/2018
23/02/2018
VLADIMIR JOSUE ROSA
23/02/2018
NORMA
EDNA
MACIEL 09/02/2018
VIANNA BOURA
09/02/2018
MARIA
ELIANE
HARUKO 14/02/2018
IMADA SAKATA
14/02/2018
MARIA
ELIANE
HARUKO 15/02/2018
IMADA SAKATA
16/02/2018
MARIA
ELIANE
HARUKO 19/02/2018
IMADA SAKATA
28/02/2018
01/02/2018
MARCIO NEI RIBEIRO
02/02/2018
26/02/2018
MARCIO NEI RIBEIRO
26/02/2018
VALTER GETULIO PEDROTTI 28/02/2018
JUNIOR
28/02/2018
FERNANDA
DA
SILVA 01/02/2018
RONDON
06/02/2018
23/02/2018
FABIANA LIMA DA SILVA E SA
23/02/2018
ALEXANDER
FREDERICO 08/01/2018
NAVARRO VIEIRA
10/01/2018
ALEXANDER
FREDERICO 19/01/2018
NAVARRO VIEIRA
19/01/2018
01/02/2018
SELMA REGINA DA MOTTA
09/02/2018
RODRIGO RODRIGUES DE 27/02/2018
ARAUJO
27/02/2018
RODRIGO RODRIGUES DE 28/02/2018
ARAUJO
28/02/2018
07/02/2018
SIDNEIA MARINO
07/02/2018
08/02/2018
SIDNEIA MARINO
09/02/2018
SIDNEIA MARINO
22/02/2018

CJ-1 RODRIGO MARTINS DE JESUS
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06
23/02/2018
VALERIA RAFAEL DAS MERCES AIRES FC- HELMA
AUXILIADORA 01/02/2018
CHRYSTAL GIL
06
MARTINS DA CUNHA
06/02/2018
VALMIR
NASCIMENTO
MILOMEM
CRISTIANE INES BHERING 01/02/2018
CJ-3
SANTOS
KIMURA
11/02/2018
FC23/02/2018
WILIAN BEZERRA ANDRADE
DANILO MEIRELLES MORAND
06
23/02/2018
FC- LILIAN CARVALHO JORGE DA 26/02/2018
WILIAN BEZERRA ANDRADE
06
CUNHA
28/02/2018
FC01/02/2018
WYLLEM GUIMARAES DA SILVA
ELITON DIAS PADILHA
06
07/02/2018
Assinado por: Valmir Nascimento Milomem Santos-Secretário de Gestão de Pessoas.
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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

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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 07/2018
AUTOS Nº 60-47.2017.6.11.0006
CLASSE: PC – PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCICIO: 2016
PARTIDO: PV – PARTIDO VERDE – CÁCERES/MT
PRESIDENTE: ROSINEI NEVES DA SILVA
TESOUREIRO (SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA
ADVOGADO(A): HUGO FRANCO DE MIRANDA (OAB/MT Nº 14.935/O)
OBJETO DA PUBLICAÇÃO: INTIMAR SOBRE RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS (§6º do Art. 35, da
Res. 23.464/2015)
OBJETO: INTIMAR o órgão partidário, nos termos do art. 35, §6º, da Res. TSE nº
23.464/2015, para que no prazo de 05 (CINCO) dias, complemente a documentação faltante,
indicada no relatório de diligências de fl. 66 dos autos em epígrafe, o qual pode ser
igualmente acessado através do seguinte endereço eletrônico (link):
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-72018-20180312084526358-05e7ac580ea69651e77bd1afe8a4c2c6.pdf
Cáceres-MT, 12 de março de 2017.
Assinado por: IURY DA COSTA E FARIA - Chefe de Cartório (deleg.: Port. 04/2013)
EDITAL Nº 08/2018
AUTOS Nº 74-31.2017.6.11.0006
CLASSE: PC – PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCICIO: 2016
PARTIDO: PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – CÁCERES/MT
PRESIDENTE: MARLI FATIMA FERREIRA
TESOUREIRO: LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR
ADVOGADO(A): MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA (OAB/MT Nº 13.164-B)
OBJETO DA PUBLICAÇÃO: INTIMAR SOBRE RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS (§6º do Art. 35, da
Res. 23.464/2015)
OBJETO: INTIMAR o órgão partidário, nos termos do art. 35, §6º, da Res. TSE nº
23.464/2015, para que no prazo de 05 (CINCO) dias, complemente a documentação faltante,
indicada no relatório de diligências de fl. 64 dos autos em epígrafe, o qual pode ser
igualmente acessado através do seguinte endereço eletrônico (link):
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-82018-20180312091801636-788986dc953ddaca13e937d751f5e44c.docx
Cáceres-MT, 12 de março de 2017.
Assinado por: IURY DA COSTA E FARIA - Chefe de Cartório (deleg.: Port. 04/2013)
EDITAL Nº 09/2018
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS, Juíza da 6ª Zona Eleitoral em
substituição, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente
incluídas no cadastro eleitoral, no que diz respeito à segunda quinzena do mês de fevereiro de
2018, relativas ao município de Cáceres, nos termos do relatório emitido pelo sistema ELO,
em anexo, o qual pode ser acessado pelo seguinte endereço eletrônico:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-92018-20180312125625259-795452b8c53877d7f53d73d9692cc4c8.pdf
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos doze dias do mês
de março de dois mil e dezoito. Eu, _____ (Iury da Costa e Faria), Chefe de Cartório, o digitei.
Assinado por: ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS - Juíza da 06ª Zona Eleitoral em
substituição

DESPACHOS
PROCESSO Nº 60-47.2017.6.11.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PARTIDO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE - CÁCERES-MT
ADVOGADO: HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAR/MT Nº14935/O
Verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 34, § 4º, inciso
"I", da Resolução 23.464/15.
Assim, realize-se o exame da prestação de contas, expedindo-se o Parecer Preliminar (2º
Exame), nos termos do art. 35 da citada Resolução.
Em sendo verificada a necessidade de esclarecimentos, complementação de informações e
documentos, intime-se a agremiação partidária para manifestar-se no prazo de 05 (cinco)
dias, nos termos do art. 35, § 6º da citada Resolução.
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Encerrada a análise e requeridas todas as diligências necessárias, elabore-se o Parecer
Conclusivo (3º Exame), nos termos do art. 36 da citada Resolução.
Em seguida, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo
de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 37, da citada Resolução.
Por fim, voltem-me conclusos estes autos.
Cáceres-MT, 07 de dezembro de 2017.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 74-31.2017.6.11.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
PARTIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CÁCERES/MT
ADVOGADO: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA (OAB/MT Nº13.164/B)
Verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 34, § 4º, inciso
"I", da Resolução 23.464/15.
Assim, realize-se o exame da prestação de contas, expedindo-se o Parecer Preliminar (2º
Exame), nos termos do art. 35 da citada Resolução;
Em sendo verificada a necessidade de esclarecimentos, complementação de informações e
documentos, intime-se a agremiação partidária para manifestar-se no prazo de 05 (cinco)
dias, nos termos do art. 35, § 6º da citada Resolução;
Encerrada a análise e requeridas todas as diligências necessárias, elabore-se o Parecer
Conclusivo (3º Exame), nos termos do art. 36 da citada Resolução;
Em seguida, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo
de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 37, da citada Resolução;
Por fim, voltem-me conclusos estes autos.
Cáceres-MT, 07 de dezembro de 2017.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 03/2018/9ªZE
Os Juízes Eleitorais da 9ª e 47ª Zonas de Barra do Garças, FERNADO DA FONSÊCA MELO E
AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRA, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral "tomar todas as providências ao seu alcance para
evitar os atos viciosos das eleições" (art. 35, XVII do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da Resolução TSE nº 21.538/2003;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução TSE nº 23.335/2011;
CONSIDERANDO o disposto no §2º do art. 5º e §2º do art. 6º do Provimento CRE nº
19/2012;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da igualdade e a necessidade de padronizar o
atendimento aos eleitores;
CONSIDERANDO que o conceito de domicílio eleitoral é tendente a que seja formado o corpo
de eleitores por pessoas que mantenham com o município um vínculo apto a caracterizar a
intenção de exercer a sua cidadania, ativa ou passivamente, e dessa forma participar do
processo eleitoral, ajudando a decidir o destino político da municipalidade para a qual requer o
seu alistamento eleitoral em sentido amplo;
CONSIDERANDO que a participação nas eleições de pessoa alistada de modo fraudulento
traduz-se em ato vicioso de todo o processo democrático, vez que o voto de tal indivíduo
possuirá o mesmo peso daquele legalmente alistado;
CONSIDERANDO a necessidade destes Juízos Eleitorais, primando pela segurança e
transparência dos serviços eleitorais, observado o entendimento do TSE quanto ao conceito de
domicílio eleitoral, discriminarem a documentação a ser exigida no momento do atendimento
do eleitor que requerer o alistamento, revisão e transferência eleitoral para os municípios
componentes destas Zonas Eleitorais;
RESOLVEM:
Art. 1º - Estabelecer que o atendimento ao eleitor no ato do alistamento, revisão e
transferência deverá ser precedido da exibição de um dos documentos que comprovem o
domicílio eleitoral, dispensada a impressão do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
a retenção de cópias de documentos do requerente, salvo os indispensáveis à instrução do
respectivo requerimento ou indícios de requerimento fraudulento (art. 1º e 4º do Provimento
CRE nº 3/2016).
§1º - A revisão de que trata o caput deste artigo refere-se àquela decorrente da ausência de
comparecimento à revisão de eleitorado - código ASE 469 (§2º do art. 2ª do Provimento CRE
nº 19/2012).
§2º - É dispensada a comprovação de domicílio nas operações de revisão e segunda via,
hipóteses que deverá prevalecer a declaração de residência ou moradia formulada pelo
requerente (§1º do art. 2ª do Provimento CRE nº 19/2012).
§3º - É dispensada a extração de cópia do documento comprobatório do domicílio eleitoral
(art. 9ª do Provimento CRE nº 19/2012).
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Art. 2º - Para a comprovação de residência ou moradia, o requerente deverá exibir um dos
seguintes documentos (§2º do art. 5ª do Provimento CRE nº 19/2012):
I -boletos tarifários de concessionárias de energia elétrica, água ou telefone;
II - faturas bancárias e de TV por assinatura.
III - contrato de locação, cessão, comodato ou arrendamento de imóvel, com firma
reconhecida.
IV - documento expedido pelo INCRA, com identificação do servidor, assinado e datado, que
conste nome do titular, endereço do imóvel e data da aquisição.
V - documento expedido pela FUNAI, com identificação do servidor, assinado e datado, que
conste o nome do indígena e seu endereço.
Parágrafo único - Os documentos relacionados nos incisos anteriores devem ter sido emitidos
nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de alistamento. Na hipótese de
transferência, a emissão deverá ter ocorrido entre 12 (doze) e 3 (três) meses anteriores ao
requerimento (§1º do art. 5ª do Provimento CRE nº 19/2012).
Art. 3º - Para a comprovação do vínculo profissional, o requerente deverá exibir um dos
seguintes documentos (§2º do art. 6ª do Provimento CRE nº 19/2012):
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou holerit, devidamente assinados, da
qual conste expressamente o local onde se dá a prestação do serviço e que demonstre ter o
requerente trabalhado nos últimos 3 (três) meses anteriores ao requerimento, em caso de
transferência.
II - Certidão de Órgão Público, contracheque ou portaria que infira ser o requerente servidor
ou empregado público em exercício no município há pelo menos 3 (três) meses anteriores ao
requerimento, em caso de transferência, exceto os casos de transferência ex officio, situação
que se dispensa o lapso temporal.
III - Carteira de sindicato, em vigência, que conste o município, desde que expedida há pelo
menos 3 (três) meses anteriores ao requerimento, em caso de transferência.
IV - Alvará de funcionamento do estabelecimento, referente ao ano corrente ou anterior ao
requerimento, devendo nele constar o município do proprietário, bem como sua atuação no
município, por pelo menos 3 (três) meses, em caso de transferência.
Art. 4º - Para a comprovação do vínculo patrimonial, o requerente deverá exibir um dos
seguintes documentos (§2º do art. 6ª do Provimento CRE nº 19/2012):
I - escritura pública.
II - boletos do IPTU ou ITR, relativos ao exercício anterior ou atual ao requerimento.
Parágrafo único - Na ausência do boleto de pagamento do IPTU ou ITR, será aceita declaração
emitida pelo Órgão Público competente para recolhimento, emitida conforme os dados
constantes do seu banco de dados.
Art. 5º - Os documentos comprobatórios de domicílio eleitoral (vínculo residencial,
profissional, patrimonial ou comunitário) devem estar em nome do requerente, de seu
cônjuge ou companheiro(a) ou de parente seu em linha reta consanguínea, até o 2º grau
(pais, filhos, avós, netos), ou por afinidade, limitando-se, neste último caso, aos ascendentes
do cônjuge ou companheiro(a) (sogro ou sogra) (art. 7º do Provimento CRE nº 19/2012).
Parágrafo único - Na hipótese de união do casal não ter sido oficializada (casamento civil ou
comprovante de casamento religioso), o requerente deverá apresentar um dos seguintes
documentos:
I - sentença de reconhecimento de união estável;
II - declaração de união estável, pública ou privada, com firma reconhecida dos conviventes
em cartório;
III - certidão de nascimento ou identidade do(s) filho(s) em comum.
Art. 6º - A assinatura do servidor responsável pelo atendimento no formulário de
requerimento de alistamento eleitoral (RAE) certifica que o requerente exibiu um dos
documentos comprobatórios do domicílio eleitoral elencados nesta Portaria (art. 8ª do
Provimento CRE nº 19/2012).
Art. 7º - É permitido o acesso ao sistema ELO pelos estagiários regularmente contratados,
condicionado à supervisão dos trabalhos por servidor efetivo ou requisitado (Orientação CRE
nº 05/2015).
Art. 8º - O Juiz Eleitoral poderá determinar as providências necessárias à obtenção da prova
do domicílio eleitoral, inclusive por meio de verificação in loco (art. 12ª do Provimento CRE nº
19/2012).
Art. 9º - Os casos omissos serão decididos pelo juiz eleitoral competente.
Art. 10º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições administrativas anteriores em contrário.
Encaminhe-se cópia a e. Corregedoria Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: FERNANDO DA F. MELO - JUIZ/9ª ZE e AUGUSTA P. M. G. N. NOGUEIRA
- JUÍZA/47ª ZE

DESPACHOS
PROCESSO Nº 93-67.2013.6.11.0009
Requerente: Antônio Gomes Pereira
Advogado: Herbert de Souza Penze – OAB/MT 22475
Vistos.
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As contas do candidato Antônio Gomes Pereira, relativas às Eleições Municipais 2012, foram
julgadas não prestadas em 27/02/2014, conforme fls. 42/44, com trânsito em julgado em
29/04/2014 (fl. 47).
Nesta data, o candidato(a) apresentou novamente as contas finais de campanha com os
documentos necessários (recibos eleitorais devidamente preenchidos e assinados).
O §2º do art. 51 da Resolução TSE nº 23.376/2012, disciplinadora da prestação de contas da
campanha eleitoral de 2012 dispõe:
§ 2º: Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto
de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e
de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art.
53 desta resolução.
Portanto, recebo as contas finais e considerando o término da legislatura para o qual o
candidato concorreu, determino o lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2
(extemporânea), no cadastro do eleitor Antônio Gomes Pereira, visando sua regularização.
Publique-se.
Após, arquive-se o presente feito.
Barra do Garças, 09 de março de 2018.
Assinado por: FERNANDO DA FONSÊCA MELO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
AUTOS N.º 1-47.2017.6.11.0010
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Sigiloso.
Advogado: Joiffer Alex Caraffini - OAB/MT 13.909-B
Advogado: José Luís Blaszak - OAB/MT 10.778-B
Advogado: Maissa Almeida de Jesus - OAB/MT 15.713
Advogado: Pedro Pereira Campos Filho - OAB/MT 12071
Vistos.
RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 595/625), nos termos do
artigo 267 do Código Eleitoral.
Intimem-se as partes recorridas para ciência do recurso interposto, bem como para
apresentarem as razões, acompanhadas ou não de documentos, a teor do que dispõe o artigo
267 do Código Eleitoral.
Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 (quarenta e
oito) horas para falar sobre os mesmos, nos termos do parágrafo 5º do artigo 267 do Código
Eleitoral.
Por fim, findos os prazos citados anteriormente nesta decisão, façam os autos imediatamente
conclusos para análise do recurso, nos termos do parágrafo 6º do Código Eleitoral.
Outrossim, vislumbra-se dos autos que foram opostos Embargos de Declaração interpostos
por Sigiloso e outros, no qual sustentam omissões e contradições da sentença embargada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, em razão
de ausência de legitimidade dos embargantes, tendo em vista que não são partes, nem
assistentes, nem terceiros prejudicados para interporem recurso no presente processo a teor
do artigo 996 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, os recorrentes, embora comprovem que são suplentes, não houve provas
no sentido de que em caso de procedência da ação, seriam eles os suplentes imediatos a
tomarem posse nos cargos eleitos da sigiloso impugnada, portanto não foi deferido o pedido
de assistência formulado anteriormente nos autos.
Além disso, os recorrentes não preenchem os requisitos do artigo 996 do Código de Processo
Civil, portanto não possuem legitimidade processual para interposição de recurso.
Os embargantes não são partes, nem assistentes simples, uma vez que o pedido de
assistência foi indeferido, nem podem ser considerados terceiros prejudicados.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica
submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir
em Juízo como substituto processual, em conformidade com o paragrafo único do artigo 996
do Código de Processo Civil.
Desta forma, considerando a ausência de comprovação nos autos dos requisitos descritos, em
epígrafe, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, em razão da ausência de legitimidade
processual.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza Eleitoral 10º ZE

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 1-47.2017.6.11.0010
INTIMAÇÃO
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Pela presente publicação, para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais,
publica-se à seguinte intimação:
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
AUTOS Nº 1-47.2017.6.11.0010 (Protocolo nº 123.914/2016)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADOS: SIGILOSO
ADVOGADO: JOIFER ALEX CARAFFINI – OAB/MT 13.909-B
ADVOGADO: JOSÉ LUIS BLASZAK - OAB/MT 10.778-B
ADVOGADO: MAISSA ALMEIDA DE JESUS – OAB/MT 15.713
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO dos REPRESENTADOS e de seus advogados, JOIFER ALEX
CARAFFINI – OAB/MT 13.909-B, JOSÉ LUIS BLASZAK - OAB/MT 10778-B, MAISSA ALMEIDA
DE JESUS – OAB/MT 15.713 para que, no prazo de 03 (três) dias, apresentem
CONTRARRAZÕES ao Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos
presentes autos, conforme decisão proferida pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. TATYANA LOPES DE
ARAÚJO BORGES: “Vistos. RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral (fls.
595/625), nos termos do artigo 267 do Código Eleitoral. Intimem-se as partes recorridas para
ciência do recurso interposto, bem como para apresentarem as razões, acompanhadas ou não
de documentos, a teor do que dispõe o artigo 267 do Código Eleitoral (...)”.
Rondonópolis, 12 de março de 2018.
Assinado por: CAROLINA ANDRADE FERREIRA VAZ Chefe de Cartório em Substituição

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2018
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO - 2018
A Excelentíssima Senhora MARIA LÚCIA PRATI, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, com sede no
município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na
forma da Lei, etc.
Considerando que no período de 12 à 16 de março de 2018 será realizada a Correição
Ordinária no Cartório Eleitoral;
TORNA PÚBLICA as alterações do Edital n. 004/2018 – Processo Seletivo de Estágio, de 09 de
fevereiro de 2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE no dia 16/02/2018,
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterado os demais itens do referido Edital:
I – Fica alterada a data da aplicação do testes seletivo para a dia 19 de março de 2018, às
09hs, no Edifício do Fórum.
II - O resultado com o nome do candidato selecionado será divulgado no Diário da Justiça
Eletrônico, na página do TRE/MT, www.tre-mt.jus.br, no dia 23 de março de 2018.
Campo Verde, 09 de março de 2018.
Assinado por: Maria Lúcia Prati - Juíza Eleitoral

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

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. 2601

Cuiabá, terça-feira, 13 de março de 2018

14

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 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

SENTENÇAS
PETIÇÃO N 10-42.2018.6.11.0020 - PROT. 1320/2018
Vistos etc.
Requerente: Nelson da Silva Freitas
Trata-se de requerimento formulado por Nelson da Silva Freitas e por sua irmã Maria de
Lourdes da Silva Freitas, com vistas à obtenção de declaração de dispensa das obrigações
eleitorais sob a alegação de que possui deficiência que lhe torna inviável o exercício do voto.
Juntou cópia de documentos pessoais e de documento expedido por profissional da área
médica atestando o Requerente estar fazendo acompanhamento psiquiátrico regular e
realizando uso de medicações psicotrópicas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido e
expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, ressalvados
apenas os analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de 16 e os menores de 18 anos.
Todavia, a Resolução TSE nº 21.920, de 19 de setembro de 2004, que regulamentou o
alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de deficiência, estendeu a tais pessoas
a faculdade de exercício do voto reservada aos maiores de 70 anos.
Vale lembrar que tal diploma não retirou a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do
exercício do voto aos portadores de deficiência, apenas os isentou de sanção caso o estado
peculiar em que se encontram lhes torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o
cumprimento das obrigações eleitorais. Vejamos:
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"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais,
relativas ao alistamento e ao exercício do voto."
Além disso, a Resolução estabeleceu que a dispensa se dará em procedimento próprio,
iniciado a partir de requerimento do interessado e acompanhado de documentação
comprobatória da deficiência, onde o Juiz Eleitoral poderá expedir certidão de quitação
eleitoral com prazo de validade indeterminado (art. 2º).
Ao mesmo tempo, o Provimento CRE/MT nº 12/2012 dispôs que será anotado ASE Atualização da Situação Eleitoral 396 (eleitor com deficiência) nos assentamentos dos
eleitores com deficiência, determinando que após o registro do respectivo comando o eleitor
não estará sujeito às sanções legais pelo não comparecimento às urnas, senão vejamos:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por
representante legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.§ 1º O requerimento
mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico que comprove
a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2º O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.§ 3º O Juiz
Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.§ 4o O eleitor que se encontre na
condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a sanção por ausência às urnas."
grifos nossos
Feitas tais digressões acerca das normas aplicáveis ao caso em análise, que visam
precipuamente resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio que, inclusive, está entre
os fundamentos da República Federativa do Brasil[1], cumpre analisar o pedido formulado
pelo Requerente que, certamente, deve ser deferido.
Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que o Eleitor estar
fazendo acompanhamento psiquiátrico regular e realizando uso de medicações psicotrópicas,
conforme atestado por profissional da área médica (fls. 3).
Destarte o Requerente se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar suas alegações,
tornando imperativa a necessidade de expedição de certidão de quitação definitiva. De fato,
tal documento poderá constatar a situação eleitoral perante órgãos públicos que
eventualmente solicitem/condicionem a comprovação da quitação eleitoral para emissão de
outros documentos.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO o requerimento de dispensa do exercício das obrigações eleitorais formulado por
Nelson da Silva Freitas e, por consequência, DETERMINO ao Cartório Eleitoral que expeça
certidão de quitação eleitoral com validade, nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Requerente e o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de março de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral
PETIÇÃO N 5-20.2018.6.11.0020 - PROT. 802/2018
Vistos etc.
Requerente: Gonçalo Bento da Silva
Trata-se de requerimento formulado por Gonçalo Bento da Silva, com vistas à obtenção de
declaração de dispensa das obrigações eleitorais sob a alegação de que possui deficiência que
lhe torna inviável o exercício do voto.
Juntou cópia de documentos pessoais e de documento expedido por profissional da área
médica atestando o Requerente apresenta diminuição da força muscular dos membros
superiores e inferiores, sendo cadeirante, impossibilitando sua locomoção.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido e
expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, ressalvados
apenas os analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de 16 e os menores de 18 anos.
Todavia, a Resolução TSE nº 21.920, de 19 de setembro de 2004, que regulamentou o
alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de deficiência, estendeu a tais pessoas
a faculdade de exercício do voto reservada aos maiores de 70 anos.
Vale lembrar que tal diploma não retirou a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do
exercício do voto aos portadores de deficiência, apenas os isentou de sanção caso o estado
peculiar em que se encontram lhes torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o
cumprimento das obrigações eleitorais. Vejamos:
"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais,
relativas ao alistamento e ao exercício do voto."
Além disso, a Resolução estabeleceu que a dispensa se dará em procedimento próprio,
iniciado a partir de requerimento do interessado e acompanhado de documentação
comprobatória da deficiência, onde o Juiz Eleitoral poderá expedir certidão de quitação
eleitoral com prazo de validade indeterminado (art. 2º).
Ao mesmo tempo, o Provimento CRE/MT nº 12/2012 dispôs que será anotado ASE Atualização da Situação Eleitoral 396 (eleitor com deficiência) nos assentamentos dos
eleitores com deficiência, determinando que após o registro do respectivo comando o eleitor
não estará sujeito às sanções legais pelo não comparecimento às urnas, senão vejamos:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por
representante legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.§ 1º O requerimento
mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico que comprove
a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2º O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.§ 3º O Juiz
Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.§ 4o O eleitor que se encontre na
condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a sanção por ausência às urnas."
grifos nossos
Feitas tais digressões acerca das normas aplicáveis ao caso em análise, que visam
precipuamente resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio que, inclusive, está entre
os fundamentos da República Federativa do Brasil[1], cumpre analisar o pedido formulado
pelo Requerente que, certamente, deve ser deferido.
Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que o Eleitor apresenta
diminuição da força muscular dos membros superiores e inferiores, sendo cadeirante,
impossibilitando sua locomoção. (fls. 3).
Destarte o Requerente se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar suas alegações,
tornando imperativa a necessidade de expedição de certidão de quitação definitiva. De fato,
tal documento poderá constatar a situação eleitoral perante órgãos públicos que
eventualmente solicitem/condicionem a comprovação da quitação eleitoral para emissão de
outros documentos.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO o requerimento de dispensa do exercício das obrigações eleitorais formulado por
Gonçalo Bento da Silva e, por consequência, DETERMINO ao Cartório Eleitoral que expeça
certidão de quitação eleitoral com validade, nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Requerente e o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de março de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral
PETIÇÃO N 7-87.2018.6.11.0020 - PROT. 1071/2018
Vistos etc.
Requerente: Emerson Fabiano Paris
Trata-se de requerimento formulado por Emerson Fabiano Pariz e por sua mãe Avelina
Barbosa Pariz, com vistas à obtenção de declaração de dispensa das obrigações eleitorais sob
a alegação de que possui deficiência que lhe torna inviável o exercício do voto.
Juntou cópia de documentos pessoais e de documento expedido por profissional da área
médica atestando o Requerente estar acamado há 12 anos, devido quadro de AVC
hemorrágico.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido e
expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, ressalvados
apenas os analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de 16 e os menores de 18 anos.
Todavia, a Resolução TSE nº 21.920, de 19 de setembro de 2004, que regulamentou o
alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de deficiência, estendeu a tais pessoas
a faculdade de exercício do voto reservada aos maiores de 70 anos.
Vale lembrar que tal diploma não retirou a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do
exercício do voto aos portadores de deficiência, apenas os isentou de sanção caso o estado
peculiar em que se encontram lhes torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o
cumprimento das obrigações eleitorais. Vejamos:
"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais,
relativas ao alistamento e ao exercício do voto."
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. 2601

Cuiabá, terça-feira, 13 de março de 2018

18

Além disso, a Resolução estabeleceu que a dispensa se dará em procedimento próprio,
iniciado a partir de requerimento do interessado e acompanhado de documentação
comprobatória da deficiência, onde o Juiz Eleitoral poderá expedir certidão de quitação
eleitoral com prazo de validade indeterminado (art. 2º).
Ao mesmo tempo, o Provimento CRE/MT nº 12/2012 dispôs que será anotado ASE Atualização da Situação Eleitoral 396 (eleitor com deficiência) nos assentamentos dos
eleitores com deficiência, determinando que após o registro do respectivo comando o eleitor
não estará sujeito às sanções legais pelo não comparecimento às urnas, senão vejamos:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por
representante legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.§ 1º O requerimento
mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico que comprove
a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2º O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.§ 3º O Juiz
Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.§ 4o O eleitor que se encontre na
condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a sanção por ausência às urnas."
grifos nossos
Feitas tais digressões acerca das normas aplicáveis ao caso em análise, que visam
precipuamente resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio que, a propósito, está
entre os fundamentos da República Federativa do Brasil[1], cumpre analisar o pedido
formulado pelo Requerente que, certamente, deve ser deferido.
Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que o Eleitor está
acamado há 12 anos, devido quadro de AVC hemorrágico, conforme atestado por profissional
da área médica (fls. 3).
Destarte o Requerente se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar suas alegações,
tornando imperativa a necessidade de expedição de certidão de quitação definitiva. De fato,
tal documento poderá constatar a situação eleitoral perante órgãos públicos que
eventualmente solicitem/condicionem a comprovação da quitação eleitoral para emissão de
outros documentos.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO o requerimento de dispensa do exercício das obrigações eleitorais formulado por
Emerson Fabiano Pariz e, por consequência, DETERMINO ao Cartório Eleitoral que expeça
certidão de quitação eleitoral com validade, nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
DETERMINO, ainda, a anotação do comando ASE 396 - motivo 4 (Portador de deficiência - 4.
Dificuldade para o exercício do voto), nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Requerente e o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de março de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral
PETIÇÃO 3-50.2018.6.11.0020 - PROT. 660/2018
Vistos etc.
Requerente: Miguel Ferreira Martins
Trata-se de requerimento formulado por Miguel Ferreira Martins, com vistas à obtenção de
declaração de dispensa das obrigações eleitorais sob a alegação de que possui deficiência que
lhe torna inviável o exercício do voto.
Juntou cópia de documentos pessoais e de documento expedido por profissional da área
médica atestando o Requerente possuir diagnóstico da doença de Alzheimer.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido e
expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, ressalvados
apenas os analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de 16 e os menores de 18 anos.
Todavia, a Resolução TSE nº 21.920, de 19 de setembro de 2004, que regulamentou o
alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de deficiência, estendeu a tais pessoas
a faculdade de exercício do voto reservada aos maiores de 70 anos.
Vale lembrar que tal diploma não retirou a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do
exercício do voto aos portadores de deficiência, apenas os isentou de sanção caso o estado
peculiar em que se encontram lhes torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o
cumprimento das obrigações eleitorais. Vejamos:
"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais,
relativas ao alistamento e ao exercício do voto."
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Além disso, a Resolução estabeleceu que a dispensa se dará em procedimento próprio,
iniciado a partir de requerimento do interessado e acompanhado de documentação
comprobatória da deficiência, onde o Juiz Eleitoral poderá expedir certidão de quitação
eleitoral com prazo de validade indeterminado (art. 2º).
Ao mesmo tempo, o Provimento CRE/MT nº 12/2012 dispôs que será anotado ASE Atualização da Situação Eleitoral 396 (eleitor com deficiência) nos assentamentos dos
eleitores com deficiência, determinando que após o registro do respectivo comando o eleitor
não estará sujeito às sanções legais pelo não comparecimento às urnas, senão vejamos:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por
representante legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.§ 1º O requerimento
mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico que comprove
a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2º O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.§ 3º O Juiz
Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.§ 4o O eleitor que se encontre na
condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a sanção por ausência às urnas."
grifos nossos
Feitas tais digressões acerca das normas aplicáveis ao caso em análise, que visam
precipuamente resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio que, a propósito, está
entre os fundamentos da República Federativa do Brasil[1], cumpre analisar o pedido
formulado pelo Requerente que, certamente, deve ser deferido.
Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que o Eleitor possuir
diagnóstico da doença de Alzheimer (fls. 6).
Destarte o Requerente se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar suas alegações,
tornando imperativa a necessidade de expedição de certidão de quitação definitiva. De fato,
tal documento poderá constatar a situação eleitoral perante órgãos públicos que
eventualmente solicitem/condicionem a comprovação da quitação eleitoral para emissão de
outros documentos.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO o requerimento de dispensa do exercício das obrigações eleitorais formulado por
Miguel Ferreira Martins e, por consequência, DETERMINO ao Cartório Eleitoral que expeça
certidão de quitação eleitoral com validade, nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
DETERMINO, ainda, a anotação do comando ASE 396 - motivo 4 (Portador de deficiência - 4.
Dificuldade para o exercício do voto), nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº
12/2012.
REGISTRE-SE o ASE 167 (justificativa de ausência às urnas) para os pleitos em relação aos
quais o Requerente possui anotação de ausência às urnas.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Requerente e o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de março de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral
PETIÇÃO 8-72.2018.6.11.0020 - PROT. 1178/2018
Vistos etc.
Requerente: Sidney Gonçalves
Trata-se de requerimento formulado por Sidney Gonçalves e por sua filha Priscila Miranda
Gonçalves Teixeira, com vistas à obtenção de declaração de dispensa das obrigações eleitorais
sob a alegação de que possui deficiência que lhe torna inviável o exercício do voto.
Juntou cópia de documentos pessoais e de documento expedido por profissional da área
médica atestando possuir o Requerente quadro de TCE, o qual evoluiu com alteração
comportamental e possuir epilepsia.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido e
expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, o
alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, ressalvados
apenas os analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de 16 e os menores de 18 anos.
Todavia, a Resolução TSE nº 21.920, de 19 de setembro de 2004, que regulamentou o
alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de deficiência, estendeu a tais pessoas
a faculdade de exercício do voto reservada aos maiores de 70 anos.
Vale lembrar que tal diploma não retirou a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do
exercício do voto aos portadores de deficiência, apenas os isentou de sanção caso o estado
peculiar em que se encontram lhes torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o
cumprimento das obrigações eleitorais. Vejamos:
"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
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torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais,
relativas ao alistamento e ao exercício do voto."
Além disso, a Resolução estabeleceu que a dispensa se dará em procedimento próprio,
iniciado a partir de requerimento do interessado e acompanhado de documentação
comprobatória da deficiência, onde o Juiz Eleitoral poderá expedir certidão de quitação
eleitoral com prazo de validade indeterminado (art. 2º).
Ao mesmo tempo, o Provimento CRE/MT nº 12/2012 dispôs que será anotado ASE Atualização da Situação Eleitoral 396 (eleitor com deficiência) nos assentamentos dos
eleitores com deficiência, determinando que após o registro do respectivo comando o eleitor
não estará sujeito às sanções legais pelo não comparecimento às urnas, senão vejamos:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por
representante legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.§ 1º O requerimento
mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico que comprove
a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2º O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.§ 3º O Juiz
Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.§ 4o O eleitor que se encontre na
condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a sanção por ausência às urnas."
grifos nossos
Feitas tais digressões acerca das normas aplicáveis ao caso em análise, que visam
precipuamente resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio que, inclusive, está entre
os fundamentos da República Federativa do Brasil[1], cumpre analisar o pedido formulado
pelo Requerente que, certamente, deve ser deferido.
Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que o Requerente está
acamado devido quadro de TCE, o qual evoluiu com alteração comportamental e possuir
epilepsia, conforme atestado por profissional da área médica (fls. 5).
Destarte o Requerente se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar suas alegações,
tornando imperativa a necessidade de expedição de certidão de quitação definitiva. De fato,
tal documento poderá constatar a situação eleitoral perante órgãos públicos que
eventualmente solicitem/condicionem a comprovação da quitação eleitoral para emissão de
outros documentos.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO o requerimento de dispensa do exercício do voto formulado por Sidney Gonçalves e,
por consequência, DETERMINO ao Cartório Eleitoral que expeça certidão de quitação eleitoral
com validade, nos termos do art. 3º do Provimento CRE/MT nº 12/2012.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Requerente e o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 09 de março de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
RP 38-41.2017.6.11.0021
MPE x Flávio Caldeira Barra – Advogados: Derlise Marchiori OAB-MT 20014/O e Heitor Pereira
Marquezi OAB-MT 20.225 Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na representação
vestibular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I.C.
Após, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
RP 40-11.2017.6.11.0021
MPE x Joci Piccini – Advogada: Liana Mara Cocco Munaretto OAB-MT 7134 e Fábia Carolina
Moretto Rizzato Rodrigues OAB-MT 9301Isso posto, nos termos dos fundamentos
apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
contido na representação vestibular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas
nem honorários. P.R.I.C. Após, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
RP 44-48.2017.6.11.0021
MPE x Alexandre José dos Passos – Advogado: Rafael Terrabuio Moreira OAB-MT 18.870OIsso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na representação vestibular, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I.C. Após, arquive-se. Lucas do
Rio Verde/MT, 06 de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
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RP 45-33.2017.6.11.0021
MPE x Wanderlei Jose Ulsenheimer – Advogada: Carmem Cristina Garbossa OAB-MT 7389 Isso
posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na representação vestibular, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I.C. Após, arquive-se. Lucas do Rio
Verde/MT, 06 de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
RP 48-85.2017.6.11.0021
MPE x Zeferino Bortolon – Advogados: Tiago Matheus Silva Bilhar OAB-MT 13.412-A e OAB/RS
71.649, André Pezzini OAB-MT 13.844-A, Edson Salles de Souza OAB-MT 21.382, Keli Diana
Weber Verardi OAB-MT 15.985-B e Valter Lucas Maronezi OAB-MT 17.435-B Isso posto, nos
termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido contido na representação vestibular, nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I.C. Após, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07
de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

DECISÕES
AP 5-85.2016.6.11.0021
MPE x Daniel Reus Lancini – Advogados: Flavio Caldeira Barra OAB-MT 13.465-A, Derlise
Marchiori OAB-MT 20.014-O e Maria Joselina Schimer Bauermann – Advogados: Regisson José
de Castro OAB-MT 6214-B, Vania Fatima Vian OAB-MT 54154/PR Vistos. I. Em sede de juízo
de retratação (art. 267, § 6º, do Código Eleitoral), mantenho a decisão impugnada pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. II. Sendo assim, determino que os autos sejam remetidos
ao E. Tribunal Regional Eleitoral, fazendo consignar as nossas homenagens. III. Cumpra-se.
Lucas do Rio Verde-MT, 06 de março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
RE 190-26.2016.6.11.0021
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
20.362Vistos, Considerando o trânsito em julgado do acórdão de fls. 650/660, remeta-se
cópia do acórdão para os autos da Apuração de Eleição do município de Lucas do Rio Verde,
fazendo-me conclusos em seguida para fins de dar prosseguimento aos trâmites necessários
para a realização de reprocessamento do resultado da eleição.Lucas do Rio Verde-MT, 06 de
março de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO Nº 63-88.2015.6.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de procedimento inquisitório instaurado para apurar a materialidade, em tese, do
delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, imputado a Juarez Alves da Costa.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou declaração da extinção da
punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por consequência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual (fls. 188/189).
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É a síntese necessária. Fundamento e Decido.
Em sua manifestação derradeira, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade virtual, em relação ao investigado
Juarez Alves da Costa.
Sustenta o Ministério Público Eleitoral que o delito no qual está incurso o investigado
determina em seu preceito secundário, de forma abstrata, a pena máxima de 5 (cinco) anos
de reclusão e que inexistem nos autos elementos que justifiquem aplicação de pena acima de
4 (quatro) anos. Afirma que da data do fato (2008) até a presente data já transcorreram mais
de 8 anos, fato que impediria, por si só, a correta imposição da sanção penal, por conta da
prescrição retroativa.
Analisando detidamente a questão verifico que assiste razão ao Ministério Público Eleitoral.
Isto porque o fundamento para a aplicação da prescrição antecipada pauta-se na constatação
de que se o processo não for útil para o Estado, sua existência é jurídica e socialmente inútil,
faltando ao ente estatal o interesse de agir, que é pressuposto básico para a instauração e
prosseguimento da Ação Penal, além do que, sem aplicação de sanção possível, inexiste justa
causa para a ação.
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Outrossim, na hipótese em exame, o próprio Ministério Público Eleitoral, titular da Ação Penal,
reconhece e requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa antecipada.
Posto isso, com base no acima exposto e em consonância com a manifestação ministerial de
fls. 188/189, declaro extinta a punibilidade do investigado Juarez Alves da Costa, com
supedâneo no artigo 107, IV do Código Penal e determino o arquivamento do feito, com as
baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Sinop-MT, 12/3/18.
Assinado por: Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 44-45.2017.6.11.0022
Representação Eleitoral (Protocolo nº 34.190/2017)
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sigiloso
Advogado: Não há
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Sigiloso tendente à aplicação de multa em razão de suposta doação para a campanha, no ano
de 2016, em valor superior ao permitido pela legislação.
Aduz o representante ministerial que o valor doado pelo representado extrapolou o limite de
10% (dez por cento) do rendimento bruto por ele auferido no ano de 2016, fato que contraria
a disposição legal prevista no artigo 23, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Informa, ainda, que o representado doou para a campanha eleitoral, no ano de 2016, a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie.
Por fim, requer o deferimento liminar do pedido de quebra do sigilo fiscal do representado,
bem como a procedência da representação para o fim de condená-lo ao pagamento de multa,
consoante o disposto no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como à sanção prevista no
art. 1º, I, “p”, da LC nº 64/90.
Com a inicial, foram juntados os documentos de fls. 08/10.
A liminar de quebra do sigilo fiscal do representado foi concedida às fls. 18/20.
Regularmente notificado, o representado deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de defesa (f. 42), sendo declarado (f. 44).
A instrução probatória foi encerrada por decisão datada de 21 de fevereiro de 2018 (f. 44),
que determinou a intimação do Ministério Público Eleitoral para apresentação de alegações
finais.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da
representação eleitoral (fls. 50/52).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
“Art.23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(...)”
Infere-se, portanto, que a doação deve limitar-se ao teto legal, sob pena de sujeitar o doador
à multa, decorrente da infração à legislação pertinente.
Inicialmente, observo que para fins eleitorais não se afigura relevante saber se os
rendimentos auferidos pelo doador estão ou não sujeitos à tributação. Basta tão somente que
se identifiquem os rendimentos brutos, conforme exigência do art. 23, § 1º, da Lei nº
9.504/97.
Com efeito, o conceito de rendimento bruto, tal como definido pela legislação tributária, não
leva em conta os resultados econômicos (lucro ou prejuízo) advindos da exploração de
determinada atividade. Vejamos:
Por rendimento bruto entende-se: “Rendimentos brutos. Na linguagem comercial, bruto
exprime a qualidade do que se mostra originariamente, em sua condição primitiva, sem
qualquer modificação ou afetação. Desse modo, rendimentos brutos, em seu próprio sentido e
como os define a Lei Tributária, entendem-se os rendimentos totais, tal como foram
percebidos, sem qualquer dedução ou desconto.” (Vocabulário Jurídico, de Plácido e Silva. Ed.
Forense, 26ª ed. Rio de Janeiro – 2006, p. 1200)
Dessa feita, para fim de determinação da base de cálculo das doações para campanha
eleitoral feitas por pessoa física, deve-se incluir no conceito de rendimentos brutos o valor de
toda a receita decorrente da exploração da atividade rural e não apenas os rendimentos
tributáveis de tal empreendimento.
Esse também é o entendimento da jurisprudência. Observe:
“Representação. Doação irregular. Pessoa física. Eleições de 2006. Art. 23, § 1º, I, e § 3º, da
Lei nº 9.504/97. Rendimentos brutos auferidos no ano de 2005 compatíveis com a doação
realizada.
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O conceito de rendimentos brutos, de natureza tributária, possui para o direito eleitoral função
meramente instrumental, de simples base de cálculo para doações de campanha. Ao
intérprete é vedado transportar para o regime jurídico eleitoral conceitos e conclusões
tributárias, haja vista a inexistência de expressa autorização legal. Para fins de determinação
da base de cálculo das doações de campanha feitas por pessoas físicas aos candidatos deve
ser incluído no conceito de rendimentos brutos o valor de toda a renda bruta decorrente da
exploração da atividade rural, e não apenas os rendimentos tributáveis de tal
empreendimento. Inteligência do disposto no art. 3º, da Lei nº 7.713/88. Pedido
improcedente.” (Rp nº 150 – TRE/MG. Rel. Juiz Ricardo Machado Rabelo. Data do Julgamento:
1/12/2009)
Nesse passo, verifico que o representado informou à Secretaria da Receita Federal que
auferiu, no ano de 2015, renda bruta de R$ 6.334.264,32 (seis milhões, trezentos e trinta e
quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente à
exploração de atividade rural, rendimento isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, conforme Declaração de Imposto de Renda juntada às fls. 21/35.
Assim sendo, poderia o representado ter efetivado doação para campanhas eleitorais, no ano
de 2016, de valor igual ou inferior a R$ 633.426,43 (seiscentos e trinta e três mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) sem que o limite legal de 10%,
previsto no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fosse desrespeitado.
Nada obstante, o representado doou à campanha eleitoral, no ano de 2016, tão somente a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante documento de fls. 08/10.
Patente, pois, a regularidade da doação.
Isto posto, julgo improcedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Sigiloso.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P. R. I. C.
Sinop-MT, 12/3/18.
Assinado por: Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL nº 008/2018
PRAZO 30 DIAS
O Exmo. Sr. MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO, Meritíssimo Juiz Eleitoral da 23ª Zona do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que neste Juízo da 23ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, tramita:
Processo nº 924-68.2016.6.11.0023
Classe: Prestação de Contas
Candidato: Robson Pereira de Lima
Município: Nova Canaã do Norte
e determina a expedição deste edital com a FINALIDADE de:
INTIMAR o candidato ROBSON PEREIRA DE LIMA, brasileiro, atualmente em local incerto e
não sabido, para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente suas contas da campanha
eleitoral de 2016, devendo fazê-lo por meio de advogado devidamente constituído por
procuração. Consignando, ainda, que decorrido o prazo e permanecendo a omissão, suas
contas serão julgadas como não prestadas, advindo assim, as consequências legais previstas
na Resolução TSE nº 23.463/2015.
DECISÃO: “... intime-se o prestador de contas por meio de edital, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico, por 1 (uma) vez, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, afixando-se cópia
no mural do Cartório Eleitoral, devendo ser consignado no edital que o prestador de contas
tem o prazo de 3 (trinta) dias para apresentar as contas de sua campanha eleitoral das
Eleições de 2016, devendo fazê-la, por meio de advogado devidamente constituído por
procuração. Consigne-se, ainda, que decorrido o prazo, permanecendo a omissão, serão
imediatamente julgadas não prestadas as contas, com as sanções e consequências legais daí
advindas, observando para tanto o procedimento do art. 45, § 4º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.”
E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral pelo prazo de 30 (trinta) dias e no
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
MUTIRÃO DE ATENDIMENTO EXTERNO
Edital nº 009/2018 – Atendimento em Regime de Mutirão Externo – Nova Canaã do Note
Em cumprimento ao art. 6º do Provimento nº 02/2009-CRE/MT, O Exmº senhor Maurício
Alexandre Ribeiro, Juiz da 23ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, a realização de
mutirão para atendimento externo no município de Nova Canaã do Norte, nos dias e locais
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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abaixo indicados, oportunidade na qual serão realizadas operações de alistamento,
transferência e revisão de títulos eleitorais, bem como consultas e quitação de multas
eleitorais. Fica desde já designado para o atendimento os servidores: Carlos Gomes dos
Santos – Chefe de Cartório e Leonardo da Silva Araújo – Analista Judiciário.
Data: 10/04/2018
Horário: das 09:00 às 17:00 horas
Local: Escola Municipal São Manuel
Endereço: Distrito de Colorado do Norte
Data: 11/04/2018
Horário: das 09:00 às 17:00 horas
Local: Escola Municipal Ouro Branco
Endereço: Distrito de Ouro Branco
Data: 12/04/2018
Horário: das 09:00 às 17:00 horas.
Local: Escola Municipal Novo Paraíso
Endereço: Comunidade Novo Paraíso – PA Veraneio
TORNA PÚBLICO ainda, em cumprimento ao art. 9º, §4º, do Provimento já mencionado, que,
caso não seja possível o atendimento on line, e consequentemente não seja possível a
emissão do título eleitoral no local, será designada data posterior, a ser divulgada aos
eleitores, para a entrega dos referidos títulos.
ADVERTÊNCIA: conforme previsto nos arts. 9º, §3º, e 12, do Provimento acima indicado, em
qualquer das hipóteses de atendimento, a emissão e entrega do título eleitoral dar-se-á
condicionada à quitação eleitoral do cidadão, a qual, não satisfeita, ensejará o indeferimento
do requerimento, nos termos do art. 11 da mesma norma.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o senhor Juiz Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
em 20 (vinte) edições. Dado e passado nesta cidade de Colíder/MT, aos nove dias do mês de
março do ano de dois mil e dezoito (9/04/2018). Eu, _____ Carlos Gomes dos Santos, Chefe
de Cartório, digitei.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral
RELAÇÃO DE ÓBITOS
EDITAL Nº 07/2018
O Exmo. Senhor Maurício Alexandre Ribeiro, MM. Juiz da 23ª Zona Eleitoral/MT, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra
disponível em cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrição de eleitores cancelados por registro de falecimento, no âmbito
deste Juízo, no mês de fevereiro de 2018, para eventual contestação, no prazo de 05 (cinco)
dias.
E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Colíder/MT, ao sexto dia do mês de fevereiro de
2018. Eu, __________ Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, o digitei e assino, nos
termos da Portaria 001/2013.
Colíder/MT, 6 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 25-36.2017.6.11.0023
Espécie: Prestação de Contas – Exercício de 2016
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Município: Itaúba
Advogado(a): Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB/MT 17770/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;
• 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).
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 001/20136.
Assinado por: Carlos Gomes dos Santos - Chefe de Cartório
PROCESSO Nº: 572-13.2016.6.11.0023 - RP
PROCESSO Nº: 572-13.2016.6.11.0023
CLASSE: Representação
REPRESENTANTE: Coligação “Canaã mais forte”
ADVOGADO: Neilson Fausto Buzato, OAB/MT 21.765-A
REPRESENTADOS: Rubens Roberto Rosa; Alexandre Fernando da Silva; Coligação “Juntos
somo mais fortes”
ADVOGADO: Allison Vinícius Oliveira da Silva, OAB/MT 22.155
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, ficam as partes
intimadas, na pessoa de seus advogados, do conteúdo da decisão de p. 543 exarada nos
autos do processo em epígrafe.
DESPACHO: “... Acolho a cota Ministerial de p. 541 e DETERMINO a intimação da parte
representante para, querendo, impugnar/manifestar-se a respeito das preliminares aventadas
pela defesa em contestação de p. 501/519, bem assim, do que fora suscitado por esta na
manifestação de p. 530/532...”
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta “Acompanhamento Processual e
Push”, disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas
dependências do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o
digitei. Colíder, 09 de março de 2018.
Assinado por: Leonardo da Silva Araújo - Analista Judiciário - Aut. Port. 01/2013

DESPACHOS
PROCESSO Nº 572-13.2016.6.11.0023 - RP
Processo nº 572-13.2016.6.11.0023
Classe: Representação
Representantes: Coligação “Canaã mais forte”
Advogado: Neilson Fausto Buzato, OAB/MT 21.765-A
Representados: Coligação “Juntos somos mais fortes”; Rubens Roberto Rosa; Alexandre
Fernando da Silva
Advogado: Allison Vinícius Oliveira da Silva, OAB/MT 22.155
Vistos etc.
Acolho a cota Ministerial de p. 541 e DETERMINO a intimação da parte representante para,
querendo, impugnar/manifestar-se a respeito das preliminares aventadas pela defesa em
contestação de p. 501/519, bem assim, do que fora suscitado por esta na manifestação de p.
530/532.
Cumpra-se.
Colíder – MT, 09 de março de 2018.
Assinado por: Maurício Alexandre Ribeiro - Juiz Eleitoral - 23ªZE

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N.º: 54-83.2017.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2016
Requerente: Partido Democratas de Paranaíta/MT
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Furim - OAB/MT n.º 6.543
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democratas - DEM, do município de
Paranaíta/MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
A referida agremiação partidária apresentou as presentes contas tempestivamente na data de
23 de agosto de 2017, um dia após a notificação pessoal feita ao Presidente da agremiação,
em conformidade com o art. 30, I da Resolução TSE 23.464/2017 (fl. 07).
Após análise prévia, foi constatada a ausência do Demonstrativo de Resultado de Exercício, o
que motivou a intimação do prestador de contas no intuito de sanar a impropriedade. Ato
continuo, a agremiação juntou aos autos o documento objeto da intimação (fls. 41/44).
Publicado o Edital de n.º 28/2017 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, decorreu in albis o
prazo, sem qualquer impugnação (fl. 48).
Publicado o Relatório Preliminar intimando os responsáveis acerca das impropriedades
detectadas nas contas prestadas, foram juntados aos autos os documentos de fls. 53/79.
Juntada de relatórios eleitorais às fls. 80/88.
Parecer conclusivo opinando pela aprovação das contas (fls. 89/90).
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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Manifestação ministerial pugnando pela aprovação das contas (fls. 93/96).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento da escrituração contábil, da
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei
n.º 9.096/95 c/c art. 17, inciso III da CF).
Neste sentido, a Resolução TSE n.º 23.464/15 regulamenta a prestação de contas de exercício
financeiro dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se inicialmente que a apresentação das presentes contas foi
protocolada tempestivamente pelo órgão partidário em 23 de agosto de 2017, de acordo com
o que prescreve o art. 30, I da Resolução TSE 23.464/2017.
No mais, quanto à análise do objeto das contas ora analisadas, o parecer técnico preliminar
apontou impropriedades que foram supridas pelo prestador de contas após a devida
intimação. Assim, verifica-se que as receitas/despesas partidárias foram movimentadas pelo
mesmo CPNJ de titularidade da agremiação partidária, sendo que não houve recebimento de
recursos financeiros ou estimados de fontes vedadas nem aplicação de valores em desacordo
com as disposições legais. Vale ressaltar que a prestação de contas de campanha, por meio
do SPCE e posterior protocolização em Cartório, ocorreu em harmonia com o disposto na
Resolução TSE 23.463/2015.
Compulsando os autos, verifica-se que foi exarado parecer conclusivo pelo Cartório Eleitoral,
manifestando-se pela aprovação das contas ora apreciadas. No mesmo sentido, o parecer
ministerial. Assim, não havendo impropriedades/irregularidades que comprometam as contas,
mister se faz a sua aprovação, em consonância com o que dispõe a legislação eleitoral.
Por estas considerações e com fulcro no art. 46, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/15,
JULGO APROVADAS as contas do Partido Democratas – DEM, do Município de Paranaíta/MT,
referente ao exercício de 2016, visto não existirem impropriedades que comprometam as
presentes contas..
Transitada em julgado, e atendendo ao disposto no artigo 60, inciso I, “a” da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, realizem as comunicações aos órgãos partidários, bem como ao Tribunal
Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral, cuja informação será feita por meio do
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, implantado por meio da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Alta Floresta/MT, 09 de março de 2018.
Assinado por: Milena Ramos de Lima e Souza Paro - Juíza Eleitoral da 24ª ZE/MT
AUTOS N.º: 57-38.2017.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2016
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira de Paranaíta/MT
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Furim - OAB/MT n.º 6.543
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do
município de Paranaíta/MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
A referida agremiação partidária apresentou as presentes contas tempestivamente na data de
23 de agosto de 2017, um dia após a notificação pessoal feita ao Presidente da agremiação,
em conformidade com o art. 30, I da Resolução TSE 23.464/2017 (fl. 07).
Publicado o Edital de n.º 28/2017 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, decorreu in albis o
prazo, sem qualquer impugnação (fl. 50).
Após análise prévia, foi constatada a ausência do Demonstrativo de Resultado de Exercício, o
que motivou a intimação do prestador de contas no intuito de sanar a impropriedade. Ato
continuo, a agremiação juntou aos autos o documento objeto da intimação (fls. 44/46).
Publicado o Relatório Preliminar intimando os responsáveis acerca das impropriedades
detectadas nas contas prestadas, foram juntados aos autos os documentos de fls. 56/92.
Juntada de relatórios eleitorais às fls. 93/105.
Parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 106/108).
Manifestação ministerial pugnando pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 111/116).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento da escrituração contábil, da
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei
n.º 9.096/95 c/c art. 17, inciso III da CF).
Neste sentido, a Resolução TSE n.º 23.464/15 regulamenta a prestação de contas de exercício
financeiro dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se inicialmente que a apresentação das presentes contas foi
protocolada tempestivamente pelo órgão partidário em 23 de agosto de 2017, de acordo com
o que prescreve o art. 30, I da Resolução TSE 23.464/2017.
No mais, quanto à análise do objeto das contas ora analisadas, o parecer técnico preliminar
apontou impropriedades que foram supridas parcialmente pelo prestador de contas após a
devida intimação. Assim, verifica-se que as receitas/despesas partidárias foram
movimentadas pelo mesmo CPNJ de titularidade da agremiação partidária, sendo que não
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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houve recebimento de recursos financeiros ou estimados de fontes vedadas nem aplicação de
valores em desacordo com as disposições legais. Vale ressaltar que a prestação de contas de
campanha, por meio do SPCE e posterior protocolização em Cartório, ocorreu em harmonia
com o disposto na Resolução TSE 23.463/2015.
Compulsando os autos, verifica-se que foi exarado parecer conclusivo pelo Cartório Eleitoral,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas ora apreciadas, sendo que as
impropriedades encontradas não comprometem a regularidade das contas. Nesses termos,
percebe-se que foi solicitado do prestador de contas que juntasse aos autos o comprovante de
propriedade do imóvel onde se localiza a sala para funcionamento do partido, no entanto,
verifica-se dos documentos de fls. 90/92 que o documento juntado aos autos informa que a
proprietária do imóvel é Sra. Nair Valentim Moreira. Malgrado a propriedade do imóvel não
seja do Presidente do partido, trata-se de impropriedade leve, consoante o valor da cessão
estimada em R$ 1.200,00, irrisório em relação ao montante de recursos comprovados nas
presentes contas, qual seja: R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Tal fato,
embora não acarrete a reprovação das contas, é apta a ensejar ressalvas a sua aprovação.
Por estas considerações e com fulcro no art. 46, inciso II da Resolução TSE n.º 23.464/15,
JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB, do Município de Paranaíta/MT, referente ao exercício de 2016, visto que as
impropriedades encontradas não comprometem a regularidade das presentes contas..
Transitada em julgado, e atendendo ao disposto no artigo 60, inciso I, “a” da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, realizem as comunicações aos órgãos partidários, bem como ao Tribunal
Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral, cuja informação será feita por meio do
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, implantado por meio da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Alta Floresta/MT, 01 de março de 2018.
Assinado por: Milena Ramos de Lima e Souza Paro - Juíza Eleitoral da 24ª ZE/MT

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 11/2018-25ª ZE/MT
EDITAL N.º 11/2018-25ª ZE/MT
AUTOS N.º 78-79.2015.6.11.0025
ESPÉCIE: REPRESENTAÇÃO – DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA
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
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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apresentado documentos comprobatórios que infirmem a doação em excesso, a aplicação da
multa no seu mínimo é medida que se impõe. 5. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO. (RECURSO ELEITORAL n 68044, ACÓRDÃO n 13557 de 28/11/2012, Relator(a)
LUCIANO MTANIOS HANNA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 252, Tomo 1, Data
07/12/2012, Página 3-4). Após, caso não haja defesa por parte da demandada, remeta-se
Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, em Pontes e Lacerda/MT, a
fim de que indiquem advogado para ser nomeado como curador especial da ora representada.
Com a resposta, nomeio, desde já, o causídico indicado pela OAB/MT, conferindo-lhe vista
para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias. Findo o prazo, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Eleitoral. Cumpra-se com as cautelas de estilo.”
EXTRATO DA DENÚNCIA: “Diante da afronta ao dispositivo legal supracitado, esta Promotoria
Eleitoral requer: a) o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física representada, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio: (i) dos valores totais doados pela representada para
campanhas nas eleições de 2014; e (ii) dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física
representada para o exercício de 2013; b) o recebimento e o processamento da presente,
com a adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, em vista do quanto
disposto na previsto na alínea “p”, do inciso I, do art. 1º, do mesmo diploma legal e da
redação expressa do art. 22, caput, da Resolução TSE nº 23.398/2013; c) a decretação de
Segredo de Justiça, em razão do sigilo fiscal de que gozam as informações a serem fornecidas
pela Secretaria da Receita Federal; d) a notificação da pessoa física representada, nos termos
da alínea “a” do inciso I do Art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, no endereço constante do
preâmbulo desta, para, querendo apresentar defesa no prazo legal; e, e) a procedência da
presente representação, aplicando-se à pessoa física representada a pena do §3º do art. 23
da Lei das Eleições”.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, ____________, Isadora Valido Ramalho, Analista Judiciária,
digitei. Pontes e Lacerda/MT, 19 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Antonio Batista de Luna Chefe de Cartório - 25ª ZE

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PC N. 52-95.2017.6.11.0030
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publicase o seguinte despacho proferido nos autos abaixo mencionados (Lei nº 11.419/2006, artigo
4º, § 2º):
PROCESSO nº 52-95.2017.6.11.0030
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
Partido: PSL– Partido Social Liberal de Água Boa/MT
Presidente: Denilson de Oliveira Abreu
Tesoureira: Marcia Paiva Vieira
FINALIDADE: NOTIFICAR o Partido Social Liberal (PSL) - Água Boa-MT, bem como seus
representantes legais, acima mencionados, em, especial a Sra. Marcia Paiva Vieira, tesoureira
do partido, para que tomem conhecimento da sentença que julgou não prestadas as contas do
partido referente ao exercício de 2016, cuja copia faz parte integrante deste edital.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA: “Isso posto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea a, da Resolução
TSE nº 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Liberal – PSL do
município de Água Boa-MT, referente ao exercício financeiro de 2016. Água Boa – MT, 20 de
fevereiro de 2018. Alexandre Meinberg Ceroy – Juiz Eleitoral.”
ADVERTÊNCIA: Julgadas não prestadas as contas dos órgãos regionais, municipais ou zonais,
serão eles e os seus responsáveis considerados, para todos os efeitos, inadimplentes perante
a Justiça Eleitoral e o registro ou anotação dos seus órgãos de direção ficará suspenso até a
regularização da sua situação (art. 47, § 2°, da Resolução TSE n° 23.432/2014).
Dado e passado, nesta cidade de Água Boa-MT, aos seis dias do mês de março do ano de dois
mil e dezoito. Eu, Wyllem Guimarães da Silva, Chefe de Cartório, de ordem, preparei, conferi
e assino o presente edital, autorizada pela Portaria 03/2012/30ªZE.
Assinado por: Wyllem Guimarães da Silva - Chefe de Cartório

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 10/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE, MMº. Juiz da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da
Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a
agremiação partidária municipal abaixo, apresentou os documentos relativos à prestação de
contas anual, publicando-se através da presente o balanço patrimonial e o demonstrativo de
resultado pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá
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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examinar os autos dos processos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia.
Processo
Exercício/Partido/Advogado Balanço e demonstrativo
Exercício: 2016
Partido Progressista – PP http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio16Presidente: Dalton Benoni arquivos/downloads/conta_partidaria-pp13.2018.6.11.0032 Martini
sinop-2016-20180309163954117Advogado: Kerlen Caetano c6a6cffde4510a34f00fc1609602021a.pdf
Moro, OAB-MT 20.033/O
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e
subscrevo, autorizado nos termos da portaria delegatória nº 3/2017/32ZE.
Sinop, 9 de março de 2018.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 7/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor Dr. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE, MMº. Juiz da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da
Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações partidárias do município de Sinop/MT abaixo relacionadas apresentaram, nos
termos do art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464, declaração de ausência de
movimentação de recursos relativas ao exercício financeiro do ano de 2016, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação por petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira.
Processo
Partido/Município/Responsáveis/Advogados
Ano
Partido Social Democrático – PSD
Responsáveis: Roberto Dorner (Presidente) e João Fernando Foliatti 2016
(Tesoureiro)
Partido Social Liberal – PSL
Responsáveis: Ezequias de Oliveira Pereira (Presidente) e Aily de 2016
Oliveira Pereira (Tesoureiro)
Partido da Mobilização Nacional – PMN
Responsáveis: Gilsimar Aparecido da Silva (Presidente) e Andréia 2016
Aparecida da Silva (Tesoureira)
Partido Republicano Brasileiro – PRB
Responsáveis: Ozeas Lima Veras (Presidente) e Dhionne Moura 2016
Geraldo da Silva (Tesoureiro)
1273.2018.6.11.0032 Democratas – DEM
Responsáveis: Wollgran Araújo de Lima (Presidente) e Márcio 2016
Cristiano Cabral (Tesoureiro)
Partido Verde – PV
Responsáveis: Roseneide Bezerra de Souza (Presidente) e Maria de 2016
Lurdes Lima Monteiro
Partido Comunista do Brasil – PCdoB
Responsáveis: Zenaide Pereira da Silva (Presidente) e Francieli 2016
Cristina Malaquias (Tesoureiro)
Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB
Responsáveis: Adil Adelirio Tecchio (Presidente) e Chirley dos 2016
Santos Vieira (Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e
subscrevo.
Sinop, 9 de março de 2018.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 8/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor Dr. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE, MMº. Juiz da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da
Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações partidárias do município de União do Sul/MT abaixo relacionadas, apresentaram,
nos termos do art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464, declaração de ausência de
movimentação de recursos relativas ao exercício financeiro do ano de 2016, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
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apresentação de impugnação por petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira.
Processo
Partido/Município/Responsáveis
Ano
Partido Social Democrático – PSD
Responsáveis: Silas da Silva Nunes (Presidente) e Claudiomiro 2016
Jacinto de Queiroz (Tesoureiro)
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Responsáveis: João Batista Borelli (Presidente) e João Batista da 2016
Silva Bremm (Tesoureiro)
1443.2018.6.11.0032 Partido da República – PR
Responsáveis: Enio Alves da Silva (Presidente) e Abimael Barbosa 2016
de Sá (Tesoureiro)
Democratas – DEM
Responsáveis: Sérgio Luiz Bevilacqua (Presidente) e Eliandro Grisa 2016
(Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e
subscrevo.
Sinop, 9 de março de 2018.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 9/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor Dr. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE, MMº. Juiz da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da
Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações partidárias do município de Cláudia/MT abaixo relacionadas, apresentaram, nos
termos do art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464, declaração de ausência de
movimentação de recursos relativas ao exercício financeiro do ano de 2016, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação por petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira.
Processo
Partido/Município/Responsáveis
Ano
Partido Social Democrático – PSD
Responsáveis: João Batista Moraes de Oliveira (Presidente) e 2016
Ademilson Custódio (Tesoureiro)
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
13Responsáveis: Leonir Rizzi (Presidente) e Roseli Muniz Giachini 2016
58.2018.6.11.0032
(Tesoureiro)
Democratas – DEM
Responsáveis: Airton de Lara (Presidente) e Aurelio Lino Teixeira 2016
(Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e
subscrevo.
Sinop, 9 de março de 2018.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - TÉCNICO JUDICIÁRIO

INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 11/2018
Processo nº 15-28.2018.6.11.0032
Prestação de contas Anual de 2016
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Município: Sinop/MT
Presidente: Jorge Yoshiaki Ianai
Advogada: Lorena Kelly Torres Teixeira, OAB-MT 20.091
O Exmo. Senhor MIRKO VINCENZO GIANNOTTE, Juiz da 32ª Zona Eleitoral de Mato Grosso –
Sinop, com fundamento no art. 34, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015 manda que se
proceda a INTIMAÇÃO do INTERESSADO, na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), para no PRAZO
DE 20 (VINTE) DIAS, a contar da publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT,
manifestar, complementar as informações, apresentar os esclarecimentos necessários ou
sanar as falhas, acerca do relatório preliminar abaixo transcrito:
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 34, § 3º, Resolução TSE n. 23.464/2015, procedemos
às verificações preliminares nos documentos e informações constantes dos autos,
observando-se os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Destaco, inicialmente, que o presente relatório é expedido neste momento em virtude da falta
apresentação de documentos que possibilitem o trâmite previsto no art. 31 da Resolução TSE
nº 23.464/2015.
Assim, feita a análise preliminar dos documentos apresentados pelo partido na prestação de
contas do exercício 2016 (art. 29 da Res. 23.464/2015), foram identificados a ausência dos
seguintes documentos:
1. Balanço patrimonial – art. 4º, V, “a”;
2. Demonstração do resultado do exercício – art. 4º, V, “a”;
3. Certidão de regularidade do CRC do profissional de contabilidade habilitado – art. 29, XXI.
Sinop/MT, 9 de março de 2018.
Adriano Martins de Andrade
Técnico Judiciário
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, Técnico Judiciário, digitei,
conferi e subscrevi.
Sinop-MT, 9 de março de 2018.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - TÉCNICO JUDICIÁRIO

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
REPRESENTAÇÃO - COLIGAÇÃO UNIDOS PELO PROGRESSO - ARQUIVAMENTO
Autos nº: 103-94.2017.6.11.0034
Representante: Coligação “Retomada do Crescimento”
Advogado: RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB/MT 12.346
Requeridos: Angelina Benedita Pereira e Marco Antônio Sampaio Rodrigues
Vistos, etc.
Cuida-se de representação ajuizada pela Coligação “Unidos pelo Progresso de Nova
Brasilândia” em desfavor de Osanildo Vilalva da mata e Stratégia Treinamentos e
Comunicação, ambos devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito
de divulgação de pesquisa irregular e fraudulenta.
Em síntese, alega a parte representante a existência de pesquisa eleitoral realizada pela
empresa representada em desconformidade com a legislação eleitoral. Afirma nesse sentido
que o estatístico que teria realizado a pesquisa, não possui registro no CONRE 3ª Região, o
que constituiria infração ao disposto no artigo 1º da Lei 6.839/1980 e no artigo 53 e 54 do
Decreto nº 62.497/68.
Sustenta que o plano de amostragem utilizado, com relação aos percentuais de gênero, seria
diverso daquele constante no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, bem como do
percentual referente ao grau de instrução dos eleitores. Assim, diz ser “evidente que numa
eleição polarizada entre candidatos de sexo opostos, ao aumentar a quantidade do sexo
feminino, estar-se-á beneficiando a candidata adversária”. Mais à frente, afirma, que “isso
afeta a credibilidade da pesquisa, pois em Nova Brasilândia, apenas 5.646 possui instrução
superior, que é a faixa dos eleitores da candidata adversária. Realmente, se for feita a
pesquisa somente nesse grupinho, talvez\ a candidata adversária poderia apresentar um
rendimento superior, mas isso não espelha o conjunto da sociedade”.
Afirma que a pesquisa teria margem de erro de 6 pontos percentuais. O que, conforme
afiança, retiraria sua credibilidade. Inquina, portanto, como “manipulada” a pesquisa
combatida.
Requerida, a liminar foi negada, p. 38/40.
Instruídos os autos, no rito do artigo 16 da Resolução 23.453/2015 do TSE.
Devidamente intimado, o representado não apresentou defesa, conforme consta da certidão
de p. 74.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral, pela improcedência da representação.
Decido.
Pois bem. Não obstante tenha se alegado na inicial que o profissional estatístico responsável
pela elaboração da pesquisa, não tenha registro no conselho competente da 3ª Região, em
consulta ao sítio eletrônico do referido órgão de classe, verifica-se que seu nome consta na
listagem de profissionais habilitados, não havendo, assim, infringi, da resolução nº
23.453/2015, do Tribunal Superior Eleitoral.
No que tange à afirmação de que a pesquisa seria fraudulenta, ante a suposta diferença nos
percentuais referente ao gênero e à escolaridade constante na referida pesquisa e aqueles
supostamente e aqueles supostamente corretos, existentes no município de Nova Brasilândia,
verifico que tal matéria não foi aferida, de modo satisfatório, ante à fragilidade das provas
nesse sentido.
Ademais, não restou demonstrada, de forma suficiente a relação de causalidade entre a
suposta incongruência dos dados e eventual manipulação do resultado obtido, de modo a
favorecer algum candidato. Assim, não há que se reconhecer a existência de manipulação dos
dados constantes na pesquisa impugnada, a autorizar o deferimento do pedido.
CONCLUSÃO
Pelo Exposto, diante da fragilidade das provas apresentadas, julgo improcedente a
Representação ofertada pela Coligação “Unidos pelo Progresso de Nova Brasilândia” em
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desfavor de Osanildo Vilalva da Mata e Stratégia Treinamentos e Comunicação, o que faço,
com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 23 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Marco Antônio Canavarros dos Santos - Juiz Eleitoral

PORTARIAS
DESIGNAÇÃO SECRETÁRIA PARA CORREIÇÃO
PORTARIA n.º 4/2018
O DR. MARCO ANTÔNIO CANAVARROS DOS SANTOS, MM. JUIZ DA 34.ª ZONA ELEITORAL DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS…
RESOLVE:
Designar, na forma do art. 9º, inciso III do Provimento CRE-MT n.º 17/2012, a Sra. Helma
Auxiliadora Martins da Cunha – Chefe de Cartório em substituição legal, para, sob
compromisso, desempenhar a função de Secretária dos trabalhos correicionais, que serão
realizados nos dias 13 e 14 de março de 2018, no Cartório desta Zona Eleitoral, em
substituição à servidora Valéria Rafael das Mercês Aires Chrystal Gil.
Publique-se.
Chapada dos Guimarães - MT, 9 de março de 2018.
Assinado por: DR. MARCOS ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS - JUIZ ELEITORAL
DA 34ªZE

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 06/2018
(prazo de 10 dias)
CORREIÇÃO ORDINÁRIA - 2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz Eleitoral da 35º Zona Eleitoral/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 que,
cumprindo determinação constante da Resolução TSE n.º 21.372, 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 17/04/2018 (terça-feira), das 08hs às 13hs, sem prejuízo do
atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos
existente no Cartório desta Zona Eleitoral, localizado na Av. Dos Jambos, n. 1295, Centro,
Juína-MT.
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, determine
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral.
Juína/MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Vagner Dupim Dias - Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 01/2018
O Excelentíssimo Senhor Vagner Dupim Dias, Juiz da 35ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
DESIGNAR, na forma do Art. 9º, inciso III, do Provimento CRE-MT nº 17/2012, o Sr.
Waldomiro Júnior Ormond dos Santos, Chefe de Cartório, para, sob compromisso,
desempenhar a função de Secretário dos trabalhos correcionais, que serão realizados em
17/04/2018, no Cartório desta Zona Eleitoral, nos autos do Processo nº 2-20.2018.6.11.0035.
Publique-se no mural do Cartório Eleitoral e no DJE.
Juína-MT, 08 de março de 2018.
Assinado por: Vagner Dupim Dias - 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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EDITAL Nº 19/2018
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO 20 DIAS)
Processo nº 214-03.2016.6.11.0038
Representação
Representante: Coligação Leverger! O futuro é agora
Advogado: Edmilson Vasconcelos de Moraes, OAB/MT 8548
Advogado: Luciane Rosa de Souza, OAB/MT 15779
Representado: Coligação Coração Levergense
Representado: Franklin Luis Carvalho Silva
Advogado: Roosevelt A. L. de Queiroz Junior, OAB/MT 13661
O Excelentíssimo Senhor RODRIGO ROBERTO CURVO, Juiz da 38ª ZE/MT em substituição, 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 a Coligação Coração Levergense,
representada por Fernando Bicudo Salomão, filho de Fernando Ximenes de Tavares Salomão e
Cilce Bicudo Salomao, nascido em 14/05/1972, em Cuiabá/MT, portador do RG 123127824
SSPMT e CPF 153481128-10, não encontrado, que fica a coligação INTIMADA DA SENTENÇA
proferida nos autos em epígrafe, que julgou extinta a representação, sem resolução de
mérito, para que, querendo, apresente recurso no prazo de 3 (três) dias.
Fica ainda a coligação INTIMADA comprovar o pagamento da multa aplicada na decisão
liminar (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), por propaganda irregular, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do trânsito em julgado, caso não apresente recurso, sob pena de registro no Livro
de Inscrição de Multas Eleitorais e posterior remessa à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
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 três 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, 12 de março de 2018.
Assinado por: ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - Chefe de Cartório da 38ª
Zona Eleitoral
EDITAL Nº 20/2018 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Prazo: 3 dias)
Processo nº 8-52.2017.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora – Mesário Faltoso
Interessado: LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA
Município: Santo Antônio do Leverger-MT
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem, em especial, LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA, inscrição eleitoral nº
032767171805, residente em endereço desconhecido, que fica INTIMADO(A) do teor da
sentença exarada nos autos em epígrafe, que a condenou ao pagamento de multa eleitoral
pecuniária, em razão do seu não comparecimento aos trabalhos eleitorais obrigatórios nas
Eleições 2016, para que, querendo, apresente recurso no prazo de 3 (três) dias.
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 três edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral.
Eu Antoniony Marques de Oliveira Costa, Chefe de Cartório da 38ªZE digitei e assino o
presente, por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - 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

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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pelo Ministério Público Eleitoral de Barra do Garças-MT, bem como para se defender, no prazo
legal de 10 (dez) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE), e afixado no local de
costume, na sede do Cartório da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT, pelo prazo de 60
(sessenta) dias.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças/MT, aos cinco dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezoito (05.02.2018), eu, Genilson Ramos de Souza, Técnico Judiciário do
TRE/MT e Chefe de Cartório, digitei, conferi e, por ordem da MM. Juíza Eleitoral, subscrevi.
Assinado por: GENILSON RAMOS DE SOUZA - CHEFE DE CARTÓRIO
EDITAL Nº 003/2018-47ªZE/MT - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL Nº 003/2018-47ªZE/MT
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2018.
A Excelentíssima Senhora Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, MªMª. Juíza
Eleitoral da 47ª Zona de Barra do Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento que,
cumprindo determinação constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas
Eleitorais do país, e do Provimento CRE/MT n. 17/2012, que se realizará nos dias 5 de abril de
2018 (quinta-feira), à partir das 7h30min (MT), sem prejuízo do atendimento ao público em
geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos, processos e procedimentos desta Zona
Eleitoral, instalado na Rua José da Nobre da Silva esquina com a rua Manoel Ferreira da Luz,
Setor Sena Marques, Barra do Garças/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determine
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral e dos Postos Eleitorais vinculados à
47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças.
Barra do Garças-MT, 28 de fevereiro de 2018.
Assinado por: Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira - Juiza
Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 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.
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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

DESPACHOS
AUTOS Nº 30-77.2017.6.11.0049-PC
Protocolo nº 25.055/2017
Prestação de Contas – Exercício 2016
Requerente: Partido da Social democracia Brasileira – PSDB – Várzea Grande/MT
Advogado: Jean Lucas Teixeira de Carvalho – OAB/MT 14.532
Vistos.
Intime-se o Partido da Social Democracia Brasileiro – PSDB, na pessoa de seu advogado (fl.
03), via Diário da Justiça Eletrônico, para que supra a ausência de documentos apontada no
Exame Preliminar de fls. 75/76, no prazo de vinte dias. (artigos 29 e 34, §3º, da Resolução
TSE nº 23.464/2015).
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação da documentação, retornem-se os autos
conclusos.
Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SENTENÇA - PROC. 54-36.2016
Processo nº 54-36.2016.6.11.0051 - Protocolo nº 106.134/2016
Espécie: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
Prestador(a) de Contas: JULIER SEBASTIÃO DA SILVA (prefeito) e JUSCIMARIA RIBEIRO DA
CRUZ (vice-prefeita)
Advogados: Paulo José Lopes de Oliveira (OAB/MT nº 21.515)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de prestação de contas apresentada pelo candidato a prefeito por
Cuiabá/MT nas eleições municipais de 2016, JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, bem como pela
candidata a vice-prefeita, JUSCIMARIA RIBEIRO DA CRUZ, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos durante a campanha eleitoral.
Na conformidade do que autoriza o artigo 44, da Resolução TSE nº 23.463/2015, procedeu-se
à autuação prévia a partir da apresentação parcial das contas, com juntada posterior da
prestação final (fl. 07 e ss. – vol. 1), quando se publicou o edital de fl. 21 - vol. 1, para fins de
impugnação pelos interessados (art. 51, caput), sem registro, contudo, de manifestações.
Foram acostadas análise técnica preliminar (fls. 41/55 – vol. 1), pedido de dilação de prazo
(fl. 84 - vol. 1), despacho de indeferimento (fl. 85 - vol. 1), publicação do despacho (fl. 86 –
vol. 1), certidão de decurso de prazo sem manifestação do candidato (fl. 99 – vol. 1),
expedição do primeiro relatório conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 100/114 - vol.
1) e primeira manifestação do Ministério Público Eleitoral também pela desaprovação (fls.
116/117 - vol. 1).
Extemporaneamente, o candidato apresentou manifestação e documentos (fls. 119/436 –
vols. 1, 2 e 3). Despacho determinando nova análise (fl. 437 – vol. 3). Nova juntada de
documentos e apresentação de prestação de contas retificadora pelo candidato (fls. 439/1278
– vols. 3, 4, 5, 6 e 7).
Ato contínuo, foi emitido o segundo parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls.
1279/1304 – vol. 7) e segunda manifestação ministerial pela desaprovação e notificação do
candidato para manifestação sobre os itens “f.1”, “h.1” e “z” (fls. 1319/1329 – vol. 7).
Manifestação do candidato e documentos (fls. 1330/1351 – vol. 7), despacho determinando
sua intimação para manifestação conclusiva (fl. 1352), manifestação final (fls. 1354/1355 –
vol. 7) e despacho de encaminhamento (fl. 1356 – vol. 7).
Emissão do terceiro parecer conclusivo também pela desaprovação das contas (fls. 1357/1369
- vol. 7).
Instado novamente a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral, de igual
modo, opinou pela desaprovação das contas (fls. 1371/1373 – vol. 7).
É o relato necessário.
Inicialmente, verifica-se que foram entregues a prestação de contas do candidato a prefeito e
a vice-prefeita com os respectivos documentos, nos termos da Resolução TSE nº 23.463/2015
e da Lei nº 9.504/1997, obrigatórios para análise.
O cotejo entre os relatórios preliminar (fls. 41/55 – vol. 1) e conclusivos (fls. 1279/1304 e
1357/1369 – vol. 7) permite estimar como relevantes para apreciação deste Juízo os
seguintes apontamentos:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Apresentação de todos os recibos eleitorais emitidos (Item “d” - fl. 1281 - vol. 7).

O candidato apresentou os documentos de fls. 125/205 - vol. 1 (contratos de cessão de
veículos/serviços), referentes aos recibos eleitorais nºs 21, 24, 23, 26, 38, 44, 45, 36, 41 e
47, sendo que os recibos eleitorais relativos a doações financeiras não foram apresentados,
entretanto, levou-se em consideração as informações constantes dos extratos bancários,
restando sanadas essas ocorrências.
No que diz respeito às doações estimáveis em dinheiro, não foram apresentados os recibos
eleitorais de nºs 1 ao 20, 22, 25, 27 ao 34, 37, 39, 42 a 43, 46, 48 e 51 para análise, de
modo que as inconsistências apontadas foram apenas parcialmente atendidas, obstando o
pleno controle pela Justiça Eleitoral.
2. Utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas
sem a comprovação de que a doação constitui produto do serviço ou da atividade econômica
do doador e/ou que os bens permanentes integrem seu patrimônio, em afronta ao art. 19,
caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Item “e” - fls. 1281/1284 - vol. 7).
Foi apontada a existência de doação de recursos estimáveis em dinheiro, conforme tabela de
fls. 1281/1282 - vol. 7, ensejando a apresentação dos documentos pertinentes.
Intimado, o candidato apresentou os contratos de cessão dos seguintes doadores:
I - Divino Celio Carneiro - R$ 11.040,00 (fls. 125/131 – vol. 1);
II - Durcelina Lino de Deus - R$ 4.600 (fls. 132/138 – vol. 1);
III - Julier Sebastião da Silva - R$ 10.580,00 (fls. 139/147 – vol. 1);
IV - Paulo Sérgio Xavier - R$ 4.600,00 (fls. 148/155 – vol. 1);
V - Arlan Lino de Deus - R$ 2.208,24 (fls. 156/161 – vol. 1);
VI - Durcelina Lino de Deus - R$ 2.940,00 (fls. 162/168 – vol. 1);
VII - Catarino Rodrigues Miranda - R$ 3.800,00 (fls. 169/177 – vol. 1);
VIII - Neuza Ferreira - R$2.660,00 (fls. 178/186 – vol. 1);
IX - Neuza Ferreira - R$ 7.600,00 (fls. 187/196 – vol. 1);
X - Paulo Sérgio Xavier - R$ 245,00 (fls. 197/205 – vols. 1/2).
Entretanto, a análise apurou que em relação às doações estimáveis efetuadas por Arlan Lino
de Deus, não foram apresentados os documentos fiscais que comprovassem a propriedade
dos bens doados (R$ 2.208,24), referentes à geladeira Consul, computador Dell, um notebook
Acer, um notebook Dell modelo P28F e um modem 4G, bem como, não foi apresentado
documento fiscal que comprovasse a propriedade do bem doado por Paulo Xavier, referente
ao aparelho Celular Samsung (R$ 245,00).
Também não foram apresentados os documentos solicitados dos doadores relacionados na
extensa tabela de fls. 1283/1284 – vol. 7.
Assim, em que pese a manifestação e documentos apresentados pelo prestador das contas,
estes não comprovaram que os objetos das doações integram o patrimônio de todos os
doadores relacionados, o que compromete a regularidade das contas.
Senão vejamos os termos dos artigos 18, 19 e 53, da Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio
de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços.
(...)
Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
(...)
Art. 53. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político
(...)”
Portanto, a não comprovação da propriedade do bens doados caracteriza falha grave, na
medida em que impede o efetivo controle de origem dos recursos pela Justiça Eleitoral, em
afronta ao art. 18, inciso II, art. 19, caput, e art. 53, inciso II, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
3. Dívidas de campanha registradas na prestação de contas sem atender os requisitos do art.
27, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Item “f.1” - fls. 1357/1358 - vol. 7).
Em razão do apontamento constante no relatório preliminar, o prestador de contas apresentou
retificadora, o que acarretou alteração no montante de dívida de campanha, conforme
observado no segundo parecer conclusivo (item “f.1” - fls. 1284/1285) nos seguintes termos:
“f.1) Outrossim, com a apresentação da retificadora, verificou-se alteração no montante de
dívida de campanha, passando para o valor total de R$ 33.440,36, referente ao pagamento
parcial das despesas com publicidade por materiais impressos e água, como seguem:
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a) fornecedor Multicor Impressos indústria Com. e Representações Ltda., nota fiscal nº 24891 (fls. 482), valor total R$ 54.825,00, pagamento de R$ 21.569,58, restando como dívida o
valor de R$ 33.255,42;
b) fornecedor Vitória Régia Água Mineral Ltda., nota fiscal nº 168095-1, valor total R$ 774,96,
pagamento de R$ 590,02, restando como dívida o valor de R$ 184,94.
Do fato, restou dívida de campanha no valor de R$ 33.440,36 e não consta dos autos
documentos necessários para assunção de dívida pelo respectivo partido, nos termos do art.
27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Ocorrência pendente de esclarecimentos.”
Em sua manifestação, o candidato informou (fls. 1330/1331 – vol. 7) o seguinte:
“f.1) a) A dívida de R$ 33.255,42 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos) com a Multicor Impressos Indústria Com. e Representações Ltda é
do Partido Democrático Trabalhista – PDT independente de assunção do diretório.
b) A dívida de R$ 184,94 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) com a
Vitória Régia Água Mineral Ltda é do Partido Democrático Trabalhista – PDT independente de
assunção do diretório.”
A respeito, o terceiro parecer conclusivo (fl. 1358 – vol. 7) esclarece que apesar do candidato
afirmar que as dívidas são do partido (PDT), independentemente de assunção de dívida, as
notas fiscais mencionadas (2489-1 - fl. 482 e 168095-1 – fl. 480) foram emitidas em nome do
próprio candidato que, além disso, efetuou o pagamento de parte dessas despesas (NF 24891: cheque 850271: R$ 20.000,00 e transferência bancária: R$ 1.569,58 e NF 168095-1:
transferência bancária: R$ 590,02) por meio da conta bancária aberta para campanha (c/c
559474, agência 3499, Banco do Brasil).
A possibilidade da assunção de dívidas de campanha pelos partidos encontra amparo no § 3º
do art. 29, da Lei nº 9.504/1997. Demais aspectos são disciplinados pelo art. 27 da Resolução
TSE nº 23.463/2015:
“Art. 27. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o
dia da eleição.
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299).
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.”
Como se depreende, o normativo de regência condiciona a validade da assunção de dívidas a
três requisitos formais. É de se aquilatar então se tais condicionantes foram observados pelo
prestador de contas, hipótese em que “a existência do débito não poderá ser considerada
como causa para a rejeição das contas” (art. 27, § 4º, Resolução TSE nº 23.463/2015). Na
hipótese contrária, a inobservância de tais requisitos poderá implicar prejuízo à lisura das
contas, com prolação de sentença de reprovação.
Pois bem. No presente caso nenhum dos requisitos formais foi atendido.
Destaque-se, nesse contexto, o fato de a dívida declarada pelo candidato alcançar a cifra
vultosa de R$ 33.440,36 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis
centavos).
Conclui-se, portanto, que não foram apresentados os documentos exigidos para a assunção
da dívida de campanha pelo partido, que somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária e com apresentação de acordo expressamente formalizado, no qual deverão
constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que
serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Diante do narrado, torna-se imperativo a este juízo considerar que a dívida declarada pelo
candidato, no valor de R$ 33.440,36 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta
e seis centavos), permanece a descoberto, dada a falta de formalização do ato de assunção
de dívida, o que aponta para a violação do art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Irregularidade gravíssima e não sanada.
4. Irregularidade na comprovação das doações de recursos estimáveis em dinheiro,
contrariando o disposto no art. 48, inciso I, alínea “d”, itens 1 e 2, da Resolução TSE nº
23.463/2015 (Item “g” - fls. 1358/1359 - vol. 7).
A respeito da inconsistência em questão a análise apontou que (fls. 1358/1359):
“g) 2.4. Os documentos que comprovam a doação de recursos estimáveis em dinheiro abaixo
relacionados devem contar (1) no caso de bens e/ou materiais, a descrição, a quantidade, o
valor unitário, sua avaliação pelos preços praticados no mercado, com a respectiva indicação
da origem da avaliação (documentação fiscal ou pesquisa de mercado); (2) no caso de
serviços, a descrição, a avaliação realizada de conformidade com os preços habitualmente
praticados pelo prestador, sem o prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado,
caso o valor informado seja inferior a estes (art. 48, I, d da Resolução TSE nº 23.463/2015):
DOADORES SELECIONADOS
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RECIBO ELEITORAL
NOME
VALOR (R$)
000121190670MT000006E
MIRIAN CALAZANS DOS SANTOS
7.820,00
000121190670MT000010E
PAULO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA
7.820,00
000121190670MT000016E
CHRISTIANY REGINA FONSECA
7.820,00
000121190670MT000005E
JOEL QUINTELLA
10.120,00
000121190670MT000026E
DIVINO CELIO CARNEIRO
11.040,00
Requer-se que seja apresentada a documentação que embasou o registro das doações acima
elencadas.
Do item, nada declarou ou apresentou o candidato. Ocorrência não esclarecida/atendida.”
Em sua manifestação, o candidato informou (fl. 1331 – vol. 7) o seguinte:
“g) 2.4 Os valores estimados na doação de serviços foram embasados no valor de mercado
conforme determina o art. 48, I, d da Resolução TSE nº 23.463/2015;”
Ocorre que, não obstante a justificativa apresentada, não foi atendida a solicitação de
apresentação da documentação que embasou o valor de mercado atribuído às doações, sendo
que a simples menção quanto à forma de avaliação das doações sem a indicação da origem
da avaliação e sua respectiva documentação, não tem o condão de sanar o apontamento.
Os arts. 48, inciso I, alínea “d” e art. 53 da Resolução TSE nº 23.463/2015, dispõem que:
“Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
...
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a identificação da fonte de avaliação
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado,
caso o valor informado seja inferior a estes ”
“Art. 53. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa
física em favor de candidato ou partido político
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando
se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser realizada
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua
03/11/2016 Resolução nº 23.463/2015 adequação aos praticados no mercado, com indicação
da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de provas lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.”
Desse modo, remanesce a inconsistência, pois não houve comprovação documental para
análise, em conformidade com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
5. Impossibilidade de conferir os dados relativos às doações diretas efetuadas por outros
prestadores de contas, em virtude da ausência da respectiva prestação de contas à Justiça
Eleitoral (Item “h.1” - fls. 1359/1361 - vol. 7).
Sobre o apontamento em questão a análise apurou que (fls. 1286/1287):
“h.1) Também não foi possível conferir os dados relativos às doações diretas efetuadas por
outros prestadores de contas, em virtude da ausência da respectiva prestação de contas à
Justiça Eleitoral:
DOADO
FONT
VALOR
CNPJ
Nº RECIBO
DATA
ESPÉCIE
R
E
(R$)
BRBRASIL
00.719.575/0001 000121190670MT000040 24/08/201
Financeir 50.000,0
OR
Direção -69
E
6
o
0
Nacional
- PDT
BRBRASIL
00.719.575/0001 000121190670MT000053 12/09/201
Financeir 50.000,0
OR
Direção -69
E
6
o
0
Nacional
- PDT
Requer-se que seja apresentada comprovação da origem dos recursos recebidos.
O candidato informou (fls. 121) que: “As doações realizadas pela Direção Nacional do PT ... no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, da Direção Nacional do PDT... no
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valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram todas devidamente declaradas na prestação de
contas final da campanha com a devida comprovação da origem dos recursos recebidos”.
Analisando a prestação de contas do Diretório Nacional do PDT, verificou-se em seus registros
que as doações efetuadas (R$ 100.000,00) ao prestador em questão foram a título de Fundo
Partidário, realizadas por meio dos cheques nºs 164245 e 164391, relativos à conta corrente
105173-3, agência 1251-3, BB, cuja fonte do recurso é de Fundo Partidário (documentos
anexos).
Ocorre que, as ordens bancárias mencionadas, foram depositadas na conta corrente do
candidato em questão, cuja fonte é de “Outros Recursos”.
Desta forma, tendo em vista que as doações referentes à recursos do Fundo Partidário não
ocorreram em sua conta distinta e específica para o recebimento dessa espécie, não sendo
observado a vedação constante no art. 8º, parágrafo único da Resolução TSE nº 23.463/2015,
não há como mensurar, por esta examinadora, o que foi pago pelo candidato com esse
recurso, vez que houve fusão de recursos de campanha e de Fundo Partidário.
Segundo o art. 48, inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.463/2015, todos gastos
quitados com recurso do Fundo Partidário devem ser apresentados os respectivos documentos
fiscais para análise:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 desta resolução;
Sendo assim, em razão do disposto neste item, a ocorrência está pendente de
esclarecimentos e regularização, posto que não há informação e documentação fiscais dos
gastos realizados com recursos do Fundo Partidário, o que poderá acarretar a devolução do
valor recebido em virtude de sua não comprovação, nos termos do art. 72, §§1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.463/2015.”
A respeito da utilização da mesma conta corrente para recebimento de recursos distintos
(outros recursos e fundo partidário), uma vez que a análise técnica confirmou que o recurso
doado pelo Diretório Nacional do PDT, no valor total de R$ 100.000,00, era originário do
Fundo Partidário e fora depositado na conta corrente de campanha (Outros Recursos), o
candidato informou (fl. 1331) que:
“h.1) O candidato recebeu do Diretório Nacional do PDT, os aludidos valores na conta aberta
para campanha, no entanto não sabe precisar se era proveniente de fundo partidário. Em que
pese a alegação de ser o montante em questão proveniente de fundo partidário, as despesas
do candidato foram acompanhadas dos documentos fiscais, razão pela qual não há que se
falar em irregularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;”
(grifo nosso)
Em que pese a informação prestada pelo candidato, o fato é que não foi informado quais
gastos foram pagos com recurso público (R$ 100.000,00) e, analisando os autos, constatouse ausência de documentos fiscais referentes as despesas efetuadas e pagas por meio da
conta corrente de campanha.
Logo, não procede o informado pelo candidato quando menciona que as despesas foram
acompanhadas pelos documentos fiscais, uma vez que na própria manifestação do prestador
(item “II” - fl. 1331), consta a confirmação de que não anexou os documentos de despesas
solicitados, que seriam apresentados nos próximos dias.
Sendo assim, diante da fusão dos recursos (Outros Recursos e Fundo Partidário) na mesma
conta corrente, infringindo o disposto no art. 8º da Resolução TSE nº 23.463/2015 e,
considerando que o candidato não informou/indicou quais foram as despesas quitadas com
Fundo Partidário e tampouco apresentou os respectivos documentos fiscais para comprovação
desses gastos, não foi possível analisar os gastos realizados com verbas públicas.
Portanto, restaram sem comprovação as despesas acima no valor total de R$ 100.000,00
(cem mil reais), realizadas com recursos do Fundo Partidário, o que repercute na regularidade
das contas, por violar o disposto no art. 48, inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE nº
23.463/2015:
“Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 desta resolução ”
A situação em análise também amolda-se ao disposto no art. 72 da Resolução TSE nº
23.463/2015, senão vejamos:
“Art. 72. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única
do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista
nos arts. 25 e 26.
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§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.”
Trata-se de infração grave, na medida em que envolve recursos públicos (Fundo Partidário),
revelando a ausência de consistência das contas prestadas, notadamente por não se tratar da
única irregularidade pendente, ensejando, ainda, a devolução do valor correspondente (R$
100.000,00) ao Tesouro Nacional, na forma prevista no § 1º do art. 72 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
6. Existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de notas fiscais
(Item “j.1-II” - fl. 1362 - vol. 7).
A análise apurou a ocorrência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a
emissão de notas fiscais. Após a manifestação do candidato (fl. 1331), as ocorrências
referentes aos itens “j” e “j.1-I” restaram justificadas.
No que diz respeito ao item j.1-II, não houve qualquer manifestação do candidato e tampouco
foram apresentados os documentos solicitados, tendo o candidato afirmado que apresentaria
os documentos posteriormente, mesmo já tendo se esgotado todas as oportunidades de
manifestação.
CPF/CNPJ
Data
Tipo
Fornecedor
Doc. Núm.
Valor
Fornec.
ASSOCIAÇÃO
Despesas com
MATOGROSSENSE
26/9/2016 transporte
ou 24671422000157 DOS
Fatura 355744
1.612,80
deslocamento
TRANSPORTADORES
URBANO - AMTU
Locação/cessão
ANDRADE
30/8/2016
5015976000151
Recibo 10
20.000,00
de bens imóveis
PARTICIPACOES LTDA
Desse modo, a ocorrência persiste, o que contribui para uma visão generalizada de desordem
contábil.
7. Os documentos fiscais que comprovam a realização de despesas com recursos do Fundo
Partidário não foram apresentados, contrariando o disposto no art. 48, inciso II, alínea “c”, e
art. 55 da Resolução TSE nº 23463/2015 (Item “k” - fls. 1362/1363 - vol. 7).
Consoante se observa do segundo relatório conclusivo (fls. 1290/1291), apurou-se que:
“j) 3.2.
Os documentos fiscais que comprovam a realização de despesas com recursos do
Fundo Partidário não foram apresentados, razão pela qual se solicita a apresentação, nos
termos do art. 48, II, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Contudo, não foi localizado nos autos, o documento fiscal/contrato referente ao registro de
despesa com cessão de veículo, relativo à empresa S.J. Baquil Neto ME, no valor de R$
1.430,00, cujo pagamento foi efetuado com recursos do Fundo Partidário (corrente 56060-X,
agência 3499-1, BB).
Sendo assim, em razão do disposto acima, a ocorrência está pendente de esclarecimentos e
regularização, posto que não foi apresentada a documentação fiscal solicitada, o que poderá
acarretar a devolução do valor recebido em virtude de sua não comprovação, nos termos do
art. 72, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.463/2015.”
Novamente o candidato afirma (fl. 1331) que apresentará o contrato posteriormente, quando
for localizado pelo contador, apesar de já ter se manifestado em mais de uma oportunidade e
fora do prazo, de modo que o intuito de protelar indefinidamente o processo não deve
prosperar.
O fato é que até o momento não foi acostado aos autos a nota fiscal emitida pela empresa
S.J. Baquil Neto ME, no valor de R$ 1.430,00, quitada com recursos do Fundo Partidário
(corrente 56060-X, agência 3499-1, BB).
Assim, considerando tratar-se de utilização de recurso público para quitação de despesa e,
considerando a ausência de comprovação do gasto, a ocorrência amolda-se ao disposto no
art. 72, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.463/2015, que versa sobre a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional (R$ 1.430,00).
Trata-se de infração grave, na medida em que envolve recursos do fundo partidário,
revelando a ausência de consistência das contas prestadas, notadamente por não se tratar da
única irregularidade pendente, ensejando, ainda, a devolução do valor correspondente (R$
1.430,00) ao Tesouro Nacional, na forma prevista no § 1º do art. 72 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
8. Omissão de gastos eleitorais, nos termos do art. 60, inciso IV e art. 48, inciso I, alínea “g”,
da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Item “n” – fls. 1363/1364 – vol. 7).
Foi efetuada transferência direta a outro prestador de contas, mas não registrada pelo
beneficiário em sua prestação de contas, revelando indícios de omissão de gasto eleitoral.
VALOR
BENEFICIÁRIO
Nº RECIBO
DATA
FONTE ESPÉCIE
%
(R$)
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MT-CUIABÁ - 12123 ELEICAO 2016 CARLOS
121231390670MT000001E 30/08/2016 OR
Financeiro 150,00 0,03
CESAR
LEITE
DE
QUEIROZ VEREADOR
Intimado, o candidato informou (fl. 1332) que “Quanto a ausência do lançamento de R$
150,00 por parte de outro prestador de contas (CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ), o ora
prestador de contas informa que não tem como ser responsável pela ausência de lançamento
por parte de outro candidato. Nesse sentido deve ser feita a intimação do outro candidato
para regularizar sua prestação de contas com o devido lançamento do recebimento de R$
150,00”.
Em que pese a manifestação, a obrigação de comprovar suas alegações é do candidato, sendo
que não foi apresentado nenhum documento emitido pelo beneficiário que possa corroborar o
relatado, restando não sanada a inconsistência.
9. Omissão de gastos, nos termos do art. 60, inciso IV e art. 48, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (Item “o” - fl. 1293 – vol. 7).
Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas mas nãos
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de gastos.
VALOR
BENEFICIÁRIO
Nº RECIBO
DATA
FONTE ESPÉCIE
%²
(R$)¹
ARILSON DA SILVA
130001390670MT000018E 30/09/2016 OR
Estimado 80,00
0,02
LAURA
NATASHA
135661390670MT000010E 03/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
LAURA
NATASHA
135661390670MT000027E 19/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
LAURA
NATASHA
135661390670MT000020E 09/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
LAURA
NATASHA
135661390670MT000018E 06/09/2016 OR
Estimado 94,00
0,02
OLIVEIRA ABREU
LAURA
NATASHA
135661390670MT000028E 23/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
ARILSON DA SILVA
130001390670MT000019E 30/09/2016 OR
Estimado 608,40
0,13
LAURA
NATASHA
135661390670MT000026E 14/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
LAURA
NATASHA
135661390670MT000019E 06/09/2016 OR
Estimado 152,10
0,03
OLIVEIRA ABREU
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
Nada declarou o candidato sobre a ocorrência, que também não foi regularizada com a
apresentação da prestação de contas retificadora, restando não sanada.
10. Omissão de gastos, nos termos do art. 60, inciso IV e art. 48, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (Item “p” - fls. 1293/1294 - vol. 7).
O parecer técnico apurou divergência entre as informações relativas às despesas constantes
desta prestação de contas (R$ 960,00) e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral (R$ 1.550,02), obtida mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos.
Devidamente intimado, o candidato apresentou o documento fiscal à fl. 409 – vol. 3,
comprovando que o valor correto é R$ 1.550,02, contudo não fez a correção por meio da
apresentação da prestação de contas retificadora, restando pendente de atualização do
registro, o que impossibilita a análise dos dados que eventualmente possam ser alterados com
essa regularização (retificação).
Dessa forma, tenho que a ausência de formalização por meio de retificadora compromete a
efetiva análise das contas.
11. Omissão de gastos, nos termos do art. 60, inciso IV e art. 48, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (Itens “q.1” e “q.2” - fls. 1295/1297 - vol. 7).
O parecer técnico preliminar apurou divergência entre as informações relativas às despesas
constantes desta prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos.
Em que pese o candidato ter apresentado manifestação (item 3.8 - fl. 122 – vol. 1) e
documentos (fls. 411/436 - vol. 3), as ocorrências constantes da tabela do item “q.1” (fl.
1295/1296 – vol. 7) não foram registradas na prestação de contas e tampouco regularizadas
com a apresentação da retificadora.
No que diz respeito ao item “q.2”, o segundo relatório conclusivo (fl. 1297 – vol. 7), apurou
que:
“q.2 Outra inconsistência verificada na análise dos documentos apresentados, é que a nota
fiscal 3460 (fls. 528), emitida pela empresa 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, cujo valor
total é de R$ 2.053,35, foi registrada nesta prestação de contas com o valor total de R$
30.503,10, não sendo esclarecido ou regularizada a divergência.
q.2.1 Bem ainda, somando-se os valores das notas fiscais emitidas pela empresa 4 D
Designer Gráfica e Editora Ltda, em nome de Eleições Julier Sebastião da Silva, tem o
montante total de R$ 35.436,45, porém foi pago à referida empresa o valor total de R$
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41.153,10 (notas fiscais 337-1 – R$ 2650,00, 3402,1 – R$ 8000,00 e 3460-0 – R$
30.503,10).
De todo o exposto, em razão da não contabilização dos gastos mencionados no item “q.1” e
da não informação de quitação dos mesmos neste processo, bem como, da divergência dos
valores de despesas e seus respectivos pagamentos registrados nesta prestação de contas
referente à empresa 4 D Designer Gráfica e editora Ltda (item “q.2), houve omissão de
receita/despesa
nesta
prestação
de
contas.
Ocorrência
pendente
de
esclarecimentos/regularização.”
Trata-se de vício de significativa gravidade, na medida em que compromete a lisura e a
confiabilidade das contas, em afronta ao art. 60, inciso IV e art. 48, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, razão por que o veredicto de reprovação se torna medida
inevitável.
12. Recebimento direto de doação ou cessão temporária de veículo realizada por pessoa física
diversa daquela registrada como proprietária do veículo no Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM), descumprindo o disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº
23.463/2015 (item “y” – fl. 1367 – vol. 7).
O relatório preliminar apontou o recebimento direto de doação/cessão temporária de veículo
realizada por pessoa física diversa daquela registrada como proprietária do veículo no Registro
Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE FRAUDE NA IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR
ANO
MARCA
/
CPF
DOADOR Nº. DO RECIBO
VALOR PLACA
FABRICAÇ RENAVAM
MODELO
ÃO
FERNAND
O
622.133.5 GONÇALV 000121190670MT00 4.600, JZN25 TOYOTA/COR
00746912
2000
01-91
ES
DO 0025E
00
12
OLLA XEI
226
NASCIME
NTO
CARLOS
257.407.9 DE
000121190670MT00 5.980, OBG54 VW/NOVO
00513067
2013
18-39
CARVALH 0027E
00
22
GOL 1.0
043
O JUNIOR
De acordo com o segundo parecer conclusivo (fl. 1303 – vol. 7):
“Às fls. 92/93, o Sr. Fernando Gonçalves do Nascimento informa que realizou doação
estimável ao candidato em questão, no valor de R$ 5.980,00, referente à cessão de veículo,
sendo que o valor informado pelo doador diverge do registrado nesta prestação de contas,
conforme tabela acima.”
A respeito, o candidato informou à fl. 1332 que: “O veículo em questão estava com o seu
recibo de transferência preenchido e reconhecido firma, constando como comprador o Sr.
Fernando Gonçalves do Nascimento, que por sua vez não transferiu junto ao DETRAN”.
Em que pese a manifestação do candidato, o fato é que a justificativa apresentada em nada
esclarece o apontamento, uma vez que foi questionada a divergência de valor da doação, ou
seja, foi indicado R$ 5.980,00 pelo respectivo doador e registrado R$ 4.600,00 na prestação
de contas, o que não foi esclarecido, permanecendo a inconsistência.
13. Irregularidade no rol de doadores (item “z” – fls. 1368/1369 – vol. 7).
De acordo com o segundo parecer conclusivo temos que (fls. 1303/1304 – vol. 7):
“z) Conforme informação de fls. 62/81, o Sr. Pedro Paulo Antoniêto relata que seu nome
consta no rol de doadores do candidato em questão, referente à serviços prestados
gratuitamente, mas, nos termos relatados, “... não houve nenhum contrato firmado, nenhum
serviço prestado e o nome fora utilizado indevidamente”, na oportunidade, solicitou a
exclusão de seus dados dessa prestação de contas.
Analisando os dados dessa prestação de contas, verificou-se que consta o registro dessa
doação, contudo não há informação/esclarecimentos dessa divergência nestes autos.”
Em sua manifestação o candidato informa (fl. 1332 – vol. 7):
“z) Em que pese as alegações do Sr. Pedro Paulo Antoniêto a mesma não condiz com a
realidade, uma vez que foi colaborador da campanha desse candidato, mais que por motivos
desconhecidos deixou a campanha sem justificativa;”
Assim, embora tenha apresentado esclarecimentos, o candidato não apresentou nenhum
documento comprobatório, de modo que a inconsistência restou não sanada, com prejuízo
para a regularidade das contas.
Conclusivamente, a prestação de contas do candidato a prefeito Julier Sebastião da Silva e de
sua vice, Juscimaria Ribeiro da Cruz, apresenta um saldo geral desfavorável.
Em que pese o fato de algumas inconsistências terem recebido justificativa plausível capaz de
afastá-las, e outras impropriedades não ostentarem gravidade relevante, atraindo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é de se consignar que a regularidade das
contas acabou substancialmente prejudicada por diversas irregularidades severas,
destacando-se, dentre outras, a elevada dívida de campanha não respaldada por assunção de
dívida, não comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, omissão de
gastos eleitorais, irregularidade na comprovação das doações de recursos estimáveis em
dinheiro e existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de
notas fiscais.
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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 candidato a prefeito JULIER
SEBASTIÃO DA SILVA, bem como pela candidata a vice-prefeita, JUSCIMARIA RIBEIRO DA
CRUZ, relativas às Eleições de 2016, em Cuiabá/MT.
Consequentemente, determino a devolução do valor de R$ 101.430,00 (cento e um mil,
quatrocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, relativo a despesas realizadas com recursos
do Fundo Partidário sem comprovação (itens 5 e 7 supra), conforme previsto no § 1º do art.
72 da Resolução TSE nº 23.463/2015, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União para fins de cobrança.
Intime-se o candidato, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art.
19 da Resolução TRE-MT nº 1.846/2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, inclusive quanto ao lançamento do
Ase 230, motivo 3 no histórico dos prestadores de contas, arquivando-se, em seguida, os
autos.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2018.
Assinado por: Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Juíza Eleitoral

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 14/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ 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 01/2018 será
procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos da 56 ª Zona Eleitoral –
Brasnorte, na data de 20 de março de 2018, a partir das 09:00h, sem prejuízo ao
atendimento ao público em geral.
Na mesma data poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do Cartório.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será
publicado no átrio deste Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e
passado, nesta cidade de Brasnorte/MT, no dia oito de março de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Nicolle Nagle de Sousa Wayhs, Chefe de Cartório substituta, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
Assinado por: VICTOR LIMA PINTO COELHO - JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 14/2018 - 57ª ZONA ELEITORAL
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, MM. Juiz Eleitoral desta
Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE n. 21.372/2003, no Provimento CRE-MT nº
17/2012, no Provimento CRE-MT nº 01/2017 e na Orientação CRE-MT nº 02/2017 será
procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos a 57 ª Zona Eleitoral –
Paranatinga/MT, na data de 20 de março de 2018, a partir das 09:00h, sem prejuízo ao
atendimento ao público em geral.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 21 de fevereiro de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi. NADA
MAIS.
Assinado por: Walter Figueirêdo Costa Neto - Analista Judiciário - 57ª Zona Eleitoral
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