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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 107/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, incisos XI e XXXIII, do Regimento Interno deste
Tribunal;
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CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 1.759/2018,
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora requisitada QUELEN BORGHESAN, para a função comissionada de
Chefe de Cartório – FC-6, vinculada ao Cartório da 16ª Zona Eleitoral – Vila Rica, para o
período de 19 a 27/03/2018.
Art. 2º Dispensar a servidora JOYCE RAMOS DIAS MUCIACCIA, Técnica Judiciária, Área
Administrativa, da função comissionada de Assistente I - FC 1, vinculada à 16ª Zona Eleitoral
– Vila Rica a partir de 28/03/2018.
Art. 3º Designar a servidora JOYCE RAMOS DIAS MUCIACCIA, Técnica Judiciária - Área
Administrativa, para ocupar a função comissionada de Chefe de Cartório FC-6, vinculada ao
Cartório da 16ª Zona Eleitoral a partir de 28/03/2018.
Art. 4º Designar a servidora requisitada QUELEN BORHESAN, para função comissionada de
Assistente - FC-1, vinculada ao Cartório da 16ª Zona Eleitoral – Vila Rica, com efeitos a partir
de 28/03/2018.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/N. 21 DE 05 DE ABRIL DE 2018
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim
como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral,
Considerando os termos dos Ofícios n. 030 e 031/2018-PGJ, de 27 de março de 2018,
firmados pelo Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo no Estado de
Mato Grosso, Dr. Hélio Fredolino Faust,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a promotora de Justiça Rhyzea Lucia Cavalcanti de Morais para exercer a
função de promotora eleitoral perante a 03ª Zona Eleitoral, com sede em Rosário Oeste, no
período de 16 a 30.04.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Luane Rodrigues
Bomfim, por motivo de férias.
Art. 2º Designar a promotora de Justiça Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes para exercer
a função de promotora eleitoral perante a 05ª Zona Eleitoral, com sede em Nova Mutum, no
período de 03 a 12.04 e no dia 16.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça
Henrique de Carvalho Pugliesi, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 3º Designar o promotor de Justiça Rinaldo Ribeiro de Almeida Segundo para exercer a
função de promotor eleitoral perante a 06ª Zona Eleitoral, com sede em Cáceres, no período
de 16 a 25.04.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Liane Amélia Chaves, por
motivo de férias.
Art. 4º Designar o promotor de Justiça Marcelo Domingos Mansour para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 08ª Zona Eleitoral, com sede em Alto Araguaia, nos dias 19 e
20.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues, por
motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 5º Designar o promotor de Justiça Augusto César Fuzaro para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 10ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 25
a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wagner Antônio Camilo, por
motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 6º Designar a promotora de Justiça Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro para exercer a
função de promotora eleitoral perante a 13ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Bugres, no
período de 02 a 13.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Lysandro Alberto
Ledesma, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 7º Designar o promotor de Justiça Adalberto Ferreira de Souza Junior para exercer a
função de promotor eleitoral perante a 14ª Zona Eleitoral, com sede em Jaciara, nos dias 02 e
03.04.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 8º Designar o promotor de Justiça Fábio Paulo da Costa Latorraca para exercer a função
de promotor eleitoral perante a 14ª Zona Eleitoral, com sede em Jaciara, nos dias 26 e
27.04.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 9º Designar a promotora de Justiça Kelly Cristina Barreto dos Santos para exercer a
função de promotora eleitoral perante a 15ª Zona Eleitoral, com sede em São Félix do
Araguaia, no período de 09 a 18.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Jairo
José de Alencar, por motivo de férias.
Art. 10. Designar a promotora de Justiça Cynthia Quaglio Gregório Antunes para exercer a
função de promotora eleitoral perante a 16ª Zona Eleitoral, com sede em Vila Rica, no período
de 20 a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Eduardo Antonio Ferreira
Zaque, por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 11. Designar o promotor de Justiça Frederico César Batista Ribeiro para exercer a função
de promotor eleitoral perante a 25ª Zona Eleitoral, com sede em Pontes e Lacerda, no período
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de 02 a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Paulo Alexandre Alba
Colucci, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 12. Designar a promotora de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 28ª Zona Eleitoral, com sede em Porto Alegre do Norte, no
período de 16 a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Marcelo
Rodrigues Silva, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 13. Designar a promotora de Justiça Amanda Gurgel Rocha para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 29ª Zona Eleitoral, com sede em São José do Rio Claro, no
período de 02 a 13.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luiz Fernando
Rossi Pipino, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 14. Designar o promotor de Justiça Luiz Gustavo Mendes de Maio para exercer a função
de promotor eleitoral perante a 32ª Zona Eleitoral, com sede em Sinop, no período de 25 a
27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Thiago Henrique Cruz Angelini,
por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 15. Designar o promotor de Justiça Rafael Marinello para exercer a função de promotor
eleitoral perante a 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína, no período de 02 a 16.04.2018, em
substituição ao titular, promotor de Justiça Dannilo Preti Vieira, por motivo de férias.
Art. 16. Designar o promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira para exercer a
função de promotor eleitoral perante a 42ª Zona Eleitoral, com sede em Sapezal, no período
de 10 a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça João Marcos de Paula
Alves, por motivo de férias.
Art. 17. Revogar o art. 4º da PORTARIA PRE/MT/N. 15, de 08 de março de 2018, tornando
nula, com efeitos ex tunc, a designação do promotor de Justiça Augusto Cesar Fuzaro para
desempenhar a função de promotor eleitoral substituto perante a 45ª Zona Eleitoral, em
Rondonópolis, no período de 02 a 11.04.2018.
Art. 18. Designar o promotor de Justiça Jorge Paulo Damante Pereira para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 46ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 18
a 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa, por
motivo de férias.
Art. 19. Designar o promotor de Justiça Aldo Kawamura Almeida para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 48ª Zona Eleitoral, com sede em Cotriguaçu, no período de 18 a
30.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Álvaro Padilha de Oliveira, por
motivo de férias e folga compensatória de plantão.
Art. 20. Designar o promotor de Justiça Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro para exercer a
função de promotor eleitoral perante a 52ª Zona Eleitoral, com sede em São José dos Quatro
Marcos, no período de 02 a 16.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Fábio
Rogério de Souza Sant’anna Pinheiro, por motivo de férias.
Art. 21. Designar o promotor de Justiça Alexandre de Matos Guedes para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 55ª Zona Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 09 a
18.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Junior, por
motivo de férias.
Art. 22. Designar a promotora de Justiça Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos para
exercer a função de promotora eleitoral perante a 57ª Zona Eleitoral, com sede em
Paranatinga, no período de 06 a 20.04.2018, em substituição à titular, promotora de Justiça
Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, por motivo de férias.
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Assinado por: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO - Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA PRE/MT/N. 22 DE 06 DE ABRIL DE 2018
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim
como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral,
Considerando os termos dos Ofícios n. 032 e 033/2018-PGJ, de 02 e 04 de abril de 2018,
respectivamente, da Procuradoria Geral de Justiça,
R E S O L V E:
Art. 1º Dispensar, a pedido, o promotor de Justiça Daniel Balan Zappia da função de promotor
eleitoral da 17ª Zona Eleitoral, com sede em Arenápolis, a contar do dia 04.04.2018.
Art. 2º Designar a promotora de Justiça Maria Coeli Pessoa de Lima para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 17ª Zona Eleitoral, instalada na urbe de Arenápolis, a partir de
04.04.2018, pelo período de dois anos.
Art. 3º Retificar o art. 14 da PORTARIA PRE/MT/N. 18, de 23 de março de 2018, o qual passa
a ter a seguinte redação:
Designar o promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 18ª Zona Eleitoral, instalada na urbe de Mirassol D’Oeste, a
partir de 19.03.2018, pelo período de dois anos.
Art. 4º Designar a promotora de Justiça Tereza de Assis Fernandes para exercer a função de
promotora eleitoral perante a 26ª Zona Eleitoral, instalada na urbe de Nova Xavantina, a
partir de 06.04.2018, pelo período de dois anos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Assinado por: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO - Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA PRE/MT/N. 23 DE 06 DE ABRIL DE 2018
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim
como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral,
Considerando os termos do Ofício n. 033/2018-PGJ, de 04 de abril de 2018, firmado pelo
Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional da Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o promotor de Justiça Leonardo Moraes Gonçalves para exercer a função de
promotor eleitoral perante a 21ª Zona Eleitoral, com sede em Lucas do Rio Verde, nos dias 12
e 13.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça José Vicente Gonçalves de
Souza, por motivo de folga compensatória de plantão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Assinado por: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO - Procuradora Regional Eleitoral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 149/2018//SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 63-20.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT
ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA: BÁRBARA FERREIRA DE ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
REQUERENTE: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA, PRESIDENTE
REQUERENTE: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, TESOUREIRO (30/11/2015 A 10/03/2016)
REQUERENTE: NELSON ANTONIO PAIM, TESOUREIRO (11/03/2016 A 30/11/2017)
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Decisão/Despacho:
“Vistos.
Determino a intimação do órgão partidário em alusão e os respectivos responsáveis para que,
no prazo de 20 (vinte) dias, manifestem-se sobre o parecer técnico encontradiço às fls.
72/76, em observância ao que dispõe o art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimem-se ainda os responsáveis (art. 31, I, "a" e "b" , da Resolução TSE n. 23.546/2017)
para regularização da representação processual, nos termos do art. 44 da resolução
supramencionada.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de abril de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 13/04/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 41/2018/SATP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1046-24.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL PMDB - ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE: FRANCISCO ANIS FAIAD
ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR LUCAS - OAB: 15.026/MT
ADVOGADO: MAURO CÉSAR PEREIRA - OAB: 20.914/MT
ADVOGADO: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB: 4.636/MT
RELATOR(A): DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Decisão/Despacho: “Vistos etc.
Vieram-me os autos conclusos após a Advocacia Geral da União informar sua incompetência
para dar prosseguimento ao presente feito.
De fato, compulsando os autos, verifico erro material no despacho exarado às fls. 493, uma
vez que não obstante fundamentar aquela ordem no dispositivo correto - art. 29, §2º, parte
final, da Resolução TSE n. 23.406/2014, o qual faz referência ao "encaminhamento das
informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de cobrança" , determinei ao
final de forma equivocada a remessa à Advocacia-Geral da união.
Isto posto, determino agora, a remessa dos presentes autos à PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL para que promova as medidas cabíveis visando a execução do presente,
nos termos estabelecidos pelo art. 29, §2º, parte final, da Resolução TSE n. 23.406/2014.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se
Cuiabá, 11 de abril de 2018.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator(a)”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 13/04/2018.
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Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário
EDITAL Nº 100/2018/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):
1) PROCESSO Nº 32128 (Num. Única: 32128/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
89.561/2016
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - CAMPO VERDE/MT - 12ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO"
ADVOGADO(S): WILLIAN CARDOSO ANDRADE - OAB: 13.008/MT FABRÍCIO GUIMARÃES DOS
SANTOS - OAB: 19.868-O/MT
RECORRIDO(S): FÁBIO SCHROETER
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT, RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/O/MT, FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT, MICHAEL
RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT, ALBERTO DURANTI - OAB: 19.533/O/MT
RECORRIDO(S): MILTON GARBUGIO
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT, RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/O/MT, FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT, MICHAEL
RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT, ALBERTO DURANTI - OAB: 19.533/O/MT
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 33284 (Num. Única: 33284/2016) – CLASSE RE - PROTOCOLO Nº
102.844/2016
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - PREFEITO - 3ª
ZONA ELEITORAL - NOBRES/MT - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): EMERSON FLAVIO DE ANDRADE
ADVOGADO(S): EMERSON FLAVIO DE ANDRADE (EM CAUSA PRÓPRIA) - OAB: 6.730./MT
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos treze dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da Secretaria
Judiciária
EDITAL Nº 99/2018/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):
1) PROCESSO Nº 12247 (Num. Única: 12247/2013) – CLASSE PC - PROTOCOLO Nº
18.063/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO
2012 - PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT, CÉSAR
ROBERTO ZILIO - TESOUREITO
ADVOGADO(S): RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16.169/MT, ADEMAR JOSÉ PAULA DA
SILVA - OAB: 16.068/MT, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT, GABRIELA
TERRA CYRINEU - OAB: 24.378/MT E FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT.
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
2) PROCESSO Nº 12769 (Num. Única: 12769/2013) – CLASSE PC - PROTOCOLO Nº
18.299/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO
DE 2012 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
(MARLENE MARTINS GUIMARÃES - CONTADORA)
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT, WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB: 4.862-A/MT, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PROCESSO Nº 11992 (Num. Única: 11992/2013) – CLASSE PC - PROTOCOLO Nº
17.974/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO
2012 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
ADVOGADO(S): FELIPE COSTA E SILVA CASTRO PINTO - OAB: 13961/MT, FRANCISCO DIAS
DE ALENCAR NETO - OAB: 14.859/MT, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB: 15.900/MT E
TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB: 14.517/MT
REQUERENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO COSTA E SILVA – OAB-MT Nº 13.752
ADVOGADO: RAYSSA MAORGANNA SANTOS SILVA - OAB-MT Nº 21.510
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERENTE: PEDRO HENRY NETO
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos treze dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da Secretaria
Judiciária

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS 12-66.2018.6.11.0002
PROCESSO Nº 12-66.2018.6.11.0002
PROTOCOLO Nº 30.862/2017
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE GUIRATINGA/MT
ADVOGADO: Rogério Alves Arcoverde – OAB/MT Nº 006761
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela
comissão/diretório municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), do município de
GUIRATINGA/MT referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls.
09).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo
reconhecimento das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 14).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fls. 17).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos
políticos de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício
findo como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados
pela legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
“Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas despesas.”
Em 29 de setembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.165/2015, que alterou
substancialmente o processo de prestação de contas partidárias anuais, norma essa que,
como veremos, incide e influencia no julgamento do presente feito.
Com efeito, com o advento da Lei nº 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei nº 9.096/95:
“§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. ”
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no
exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não
há registro de recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada referente ao
exercício de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Rondonópolis, 05 de abril de 2018.
Assinado por: Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento - Juiz Eleitoral
AUTOS 18-73.2018.6.11.0002
PROCESSO Nº 18-73.2018.6.11.0002
PROTOCOLO Nº 13.342/2017
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE ALTO GARÇAS/MT
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela
comissão/diretório municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), do município de
ALTO GARÇAS/MT referente ao exercício financeiro de 2016.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls.
06).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo
reconhecimento das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 11).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fls. 14).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos
políticos de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício
findo como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados
pela legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
“Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas despesas.”
Em 29 de setembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.165/2015, que alterou
substancialmente o processo de prestação de contas partidárias anuais, norma essa que,
como veremos, incide e influencia no julgamento do presente feito.
Com efeito, com o advento da Lei nº 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei nº 9.096/95:
“§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. ”
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no
exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não
há registro de recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada referente ao
exercício de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Rondonópolis, 05 de abril de 2018.
Assinado por: Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento - Juiz Eleitoral
AUTOS 21-28.2018.6.11.0002
PROCESSO Nº 21-28.2018.6.11.0002
PROTOCOLO Nº 26.163/2017
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) DE ALTO GARÇAS/MT
ADVOGADO: Moisés Barbosa de Queiroz – OAB/MT Nº 11.759
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela
comissão/diretório municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC), do município de ALTO
GARÇAS/MT referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls.
07).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo
reconhecimento das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 10).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fls. 13).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos
políticos de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício
findo como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados
pela legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
“Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas despesas.”
Em 29 de setembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.165/2015, que alterou
substancialmente o processo de prestação de contas partidárias anuais, norma essa que,
como veremos, incide e influencia no julgamento do presente feito.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Com efeito, com o advento da Lei nº 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei nº 9.096/95:
“§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. ”
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no
exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não
há registro de recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada referente ao
exercício de 2015, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Rondonópolis, 05 de abril de 2018.
Assinado por: Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento - Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 38-74.2017.6.11.0010
Autos nº 38-74.2017.6.11.0010
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2016 – Itiquira/MT
Partido da Mulher Brasileira – PMB
Vistos em Correição.
O Partido da Mulher Brasileira – PMB, Comissão Provisória do Município de Itiquira/MT,
protocolou prestação de contas simplificada em 02/03/2018, encaminhando documentos (fls.
27/31).
Verifica-se, às fls. 26, certidão do trânsito em julgado da sentença de fls. 20/21, que julgou
como NÃO PRESTADAS as contas do referido partido no exercício de 2016.
Desse modo, recebo a petição de fl. 27/31 como requerimento para regularização da situação
de inadimplência do partido, nos termos do artigo 59, caput, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Prossiga-se com o exame das contas, adstrito às disposições contidas nos §§ 1º e 2º do artigo
59, da citada Resolução.
Após, promova vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Com o retorno dos autos, façam conclusos.
Cumpra-se.
Rondonópolis, 12 de abril de 2017.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza Eleitoral da 10ª Zona
AUTOS N.º 54-96.2015.6.11.0010
Autos n.º 54-96.2015.6.11.0010
Representação
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Sigiloso
Advogado: Rafael Rodrigues Soares - OAB/MT 15.559
Vistos em correição.
Acolho a cota Ministerial de fls. 144/145.
Nomeio Perito do Juízo a Contadora Sra. Aurilene Lopes Soares, podendo ser encontrada na
Rua Dezessete, n. 713, Condomínio Terra Nova, Bairro Colina Verde, Rondonópolis/MT, CEP
78740-405, e nos telefones (66) 9614-8322, (66) 3027-9335, independente de compromisso.
Intime-se o profissional para manifestar se aceita a proposta de honorários no montante de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no prazo de 05 dias, nos termos da Resolução CNJ
232/2016, considerando a complexidade da matéria e o tempo exigido para a prestação do
serviço.
Consigno que a Sra. Perita deverá ser comunicada que a Perícia se restringe em sanar dúvidas
acerca do faturamento bruto da empresa representada, em análise a documentação
apresentada no imposto de renda.
Outrossim, determino a intimação das partes para querendo indicarem assistente técnico, e
apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (artigo 465, parágrafo 1° do Código de Processo
Civil).
Fica consignado que o profissional terá o prazo de 30 dias, após o início dos trabalhos (artigo
465 do CPC), para entrega do laudo pericial.
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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Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Rondonópolis/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza Eleitoral 10º ZE
NOTICIA CRIME Nº 307-50.2016.6.11.0010
NOTICIA CRIME Nº 307-50.2016.6.11.0010
REQUERIDOS: MAIKO NUNES DA COSTA
SERGIO RODRIGUES DE ABREU
ADVOGADO: VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB/MT 16.140
Vistos em Correição.
I – Intime-se o requerido SERGIO RODRIGUES DE ABREU para comprovar o pagamento da
primeira parcela da Transação Penal efetuada às fls. 57.
II – Quanto ao requerido MAYCO NUNES DA COSTA, solicite-se ao Sr. Oficial de Justiça a
devolução do Mandado de Intimação de fls. 61, devidamente cumprido.
III – Certifique-se o lançamento do ASE 288 (Transação Penal Eleitoral) para os requeridos no
Sistema ELO.
Cumpra-se.
Rondonópolis, 11 de abril de 2018.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza Eleitoral da 10ª Zona
REPRESENTAÇÃO Nº 165-46.2016.6.11.0010
REPRESENTAÇÃO Nº 165-46.2016.6.11.0010
REPRESENTADA: SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB/MT 14.885
Vistos em Correição.
I – Processo em regular tramitação.
II - Certifique-se se existem parcelas da dívida em atraso.
III - Havendo a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, proceda-se a
imediata rescisão do parcelamento e a remessa dos autos para a Corregedoria Regional
Eleitoral do TRE-MT, para fins de inscrição em dívida ativa da União junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme determinado na decisão de fls. 58.
Cumpra-se.
Rondonópolis, 11 de abril de 2018.
Assinado por: TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES Juíza Eleitoral da 10ª Zona

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 014/2018 - MUTIRÃO
Torna pública a data designada para a realização do mutirão para atendimento aos eleitores
do município de Dom Aquino.
A Excelentíssima Senhora Maria Lúcia Prati, MMª. Juíza da 12ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER que, consoante
decisão exarada nos autos nº 7-14.2018.6.11.0012 - Classe Pet (SADP n.º 4826/2018), nos
termos do Provimento CRE/MT n.º 2/2009, será realizado mutirão no Município de Dom
Aquino, no período dos dias 26 e 27/4/2018, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas,
na Central de Atendimento Empresarial – CAE localizada na Avenida Cuiabá, nº 143, Centro,
Dom Aquino-MT, para realização de atendimento ao eleitor, pelos servidores da 12ª Zona,
Sra. Sheila Lopes de Amorim Donadon e Léia Ferreira Guimarães.
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.
Campo Verde-MT, 06 de abril de 2018.
Assinado por: Maria Lúcia Prati - Juíza Eleitoral

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 04/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr, Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz Eleitoral da 14ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações abaixo relacionadas, prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS relativas ao exercício de 2017, conforme constam nos autos abaixo indicados,
que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
Edital, a apresentação de impugnação, na forma do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei n.º
9.096/95 e do artigo 45, incisos I a VIII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Agremiações partidárias do município de Jaciara/MT:
Partido
Processo
PSB – Partido Socialista Brasileiro N.º 6-23.2018.6.11.0014
E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado
no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso. Dado e passado nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aos 13 dias do mês
de abril de dois mil e dezoito. Eu, Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi
o presente edital.
Assinado por: Felipe Malheiros Alvim - Chefe de Cartório

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 35/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 31, §3° da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, divulga a abertura de vista aos interessados para impugnar,
no prazo de 5 (cinco) dias, nas prestações de contas dos partidos políticos abaixo
identificados, referente ao exercício financeiro de 2016.
Município

Partido

Alto Boa Vista/MT

Partido Democrático Trabalhista - PDT 70-64.2017.6.11.0015

Processo

Alto Boa Vista/MT

Democratas – DEM

30-82.2017.6.11.0015

Novo Santo Antônio/MT

Solidariedade – SD

61-05.2017.6.11.0015

São Félix do Araguaia/MT Partido dos Trabalhadores - PT

51-58.2017.6.11.0015

E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado
nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos treze de abril de dois mil e dezoito.
Eu,_________, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital por mim assinado, conforme autorizado pela Portaria 01/2017/15ZE/MT.
Assinado por: Tiago Lima Magalhães da Cunha - Chefe de Cartório
EDITAL N° 36/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 31, §3° da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, divulga a abertura de vista aos interessados para impugnar,
no prazo de 5 (cinco) dias, nas prestações de contas dos partidos políticos abaixo
identificados, referente ao exercício financeiro de 2015.
Município

Partido

Processo

Luciara/MT Partido Democrático Trabalhista - PDT 33-71.2016.6.11.0015
Luciara/MT Partido da República - PR

32-86.2016.6.11.0015

Luciara/MT Partido Progressista

31-04.2016.6.11.0015

E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado
nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos treze de abril de dois mil e dezoito.
Eu,_________, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital por mim assinado, conforme autorizado pela Portaria 01/2017/15ZE/MT.
Assinado por: Tiago Lima Magalhães da Cunha - Chefe de Cartório
EDITAL N° 36/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 31, §3° da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, divulga a abertura de vista aos interessados para impugnar,
no prazo de 5 (cinco) dias, nas prestações de contas dos partidos políticos abaixo
identificados, referente ao exercício financeiro de 2015.
Município

Partido

Processo

Luciara/MT Partido Democrático Trabalhista - PDT 33-71.2016.6.11.0015
Luciara/MT Partido da República - PR

32-86.2016.6.11.0015

Luciara/MT Partido Progressista

31-04.2016.6.11.0015

E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado
nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos treze de abril de dois mil e dezoito.
Eu,_________, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital por mim assinado, conforme autorizado pela Portaria 01/2017/15ZE/MT.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Assinado por: Tiago Lima Magalhães da Cunha - Chefe de Cartório

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
EDITAL Nº 21/2018
Finalidade: Intimação para manifestação
Processo n.º: 319-46.2016.6.11.0016
Espécie: Prestação de Contas - de Candidato - Eleições 2016
Interessado: Risoel Lindomar Siqueira (vereador)
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT 9.482-A
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, MANDA INTIMAR o Sr. Risoel
Lindomar Siqueira, na pessoa de sua advogada, Srª Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT
9.482-A, para que, no prazo de 03 (três) dias, caso queira, manifeste-se quanto a Informação
nº 08/2018/16ªZE, juntada aos autos em epígrafe. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica,
aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Eu,_____________, Quelen Borghesan,
servidora requisitada, 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 PARA MANIFESTAÇÃO
EDITAL Nº 23/2018
Finalidade: Intimação para manifestação
Processo n.º: 325-53.2016.6.11.0016
Espécie: Prestação de Contas - de Candidato - Eleições 2016
Interessado: Maria Valdeci da Silva e Silva (vereadora)
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT 9.482-A
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, MANDA INTIMAR a Srª. Maria
Valdeci da Silva e Silva, na pessoa de sua advogada, Srª Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB/MT 9.482-A, para que, no prazo de 03 (três) dias, caso queira, manifeste-se quanto a
Informação nº 07/2018/16ªZE, juntada aos autos em epígrafe. Dado e passado nesta cidade
de Vila Rica, aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Eu,_____________, Quelen
Borghesan, servidora requisitada, 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 PARA MANIFESTAÇÃO
EDITAL Nº 22/2018
Finalidade: Intimação para manifestação
Processo n.º: 334-15.2016.6.11.0016
Espécie: Prestação de Contas - de Candidato - Eleições 2016
Interessado: Maria Jose de Souza Rovere (vereadora)
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT 9.482-A
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, MANDA INTIMAR a Srª. Maria
Jose de Souza Rovere, na pessoa de sua advogada, Srª Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB/MT 9.482-A, para que, no prazo de 03 (três) dias, caso queira, manifeste-se quanto a
Informação nº 06/2018/16ªZE, juntada aos autos em epígrafe. Dado e passado nesta cidade
de Vila Rica, aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Eu,_____________, Quelen
Borghesan, servidora requisitada, 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

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 12-58.2017.6.11.0016 (protocolo 15.577/2017)
Interessado: Partido Verde - PV
Interessado: Adriano Wagner - presidente
Ronaldo Wagner - tesoureiro
DESPACHO
Vistos.
1. Diante da informação nº 005/2018, verifica-se erro no cadastro do endereço eletrônico e do
endereço postal da Direção Estadual do Partido Verde em Mato Grosso (fl. 45/47), o que
inviabiliza a comunicação nos moldes da decisão exarada no processo em epígrafe. Assim,
determino seja a aludida agremiação intimada do teor sentença por meio de publicação de
edital, com prazo de 15 (quinze) dias, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
2. Findo o prazo, arquivem-se os autos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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3. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica-MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 13-43.2017.6.11.0016 (protocolo 15.295/2017)
Interessado: Partido Verde - PV
Interessado: Jacqueline Pereira Borges - presidente
Denis Pereira Borges - tesoureiro
DESPACHO
Vistos.
1. Diante da informação nº 011/2018, verifica-se erro no cadastro do endereço eletrônico e do
endereço postal da Direção Estadual do Partido Verde em Mato Grosso (fl. 48/50), o que
inviabiliza a comunicação nos moldes da decisão exarada no processo em epígrafe. Assim,
determino seja a aludida agremiação intimada do teor sentença por meio de publicação de
edital, com prazo de 15 (quinze) dias, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
2. Findo o prazo, arquivem-se os autos.
3. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica-MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas Eleições 2016 nº 460-65.2016.6.11.0016 (protocolo 88.281/2016)
Interessado: Partido Verde - PV
DESPACHO
Vistos.
1. Diante da informação nº 009/2018, verifica-se erro no cadastro do endereço eletrônico e do
endereço postal da Direção Estadual do Partido Verde em Mato Grosso (fl. 27/29), o que
inviabiliza a comunicação nos moldes da decisão exarada no processo em epígrafe. Assim,
determino seja a aludida agremiação intimada do teor sentença por meio de publicação de
edital, com prazo de 15 (quinze) dias, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
2. Findo o prazo, arquivem-se os autos.
3. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica-MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 18-65.2017.6.11.0016 (protocolo 15.349/2017)
Interessado: Partido Verde - PV
Interessado: Jéssica Rodrigues Cruz - presidente
Divina Rodrigues de Oliveira - tesoureira
DESPACHO
Vistos.
1. Diante da informação nº 005/2018, verifica-se erro no cadastro do endereço eletrônico e do
endereço postal da Direção Estadual do Partido Verde em Mato Grosso (fl. 45/47), o que
inviabiliza a comunicação nos moldes da decisão exarada no processo em epígrafe. Assim,
determino seja a aludida agremiação intimada do teor sentença por meio de publicação de
edital, com prazo de 15 (quinze) dias, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
2. Findo o prazo, arquivem-se os autos.
3. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica-MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA - Juiz Eleitoral 16ªZE

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 08/2018
EDITAL DE CITAÇÃO – CMR – MESÁRIO FALTOSO – ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE 2017 AUTOS DO PROCESSO N.º 6-11.2018.6.11.0018.
PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª EDNA EDERLI COUTINHO, MM.ª JUIZA DA 18ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a mesária faltosa no pleito suplementar de 2017 ELIZANGELA RIBEIRO FERRO
– Título de Eleitor n.º 020004611830, que, nos autos do processo acima descrito, em curso
perante esta Zona Eleitoral, foi proferido despacho determinando a citação da requerida, para
querendo apresentar justificativa ante a ausência aos trabalhos eleitorais – Pleito Suplementar
de 2017. Assim sendo, fica citada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
manifestação escrita.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no DJE e afixado no local de costume na sede do
cartório eleitoral, com sede na Rua Germano Greve, 284, Centro, Mirassol D’Oeste/MT.
O referido é verdade. Dado e passado neste município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato
Grosso, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu__________, Gilson
Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário da 18ª Zona Eleitoral, que digitei e conferi.
Assinado por: Gilson Lourenço Ribeiro - Chefe de Cartório em Substituição
EDITAL N.º 09/2018
PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS
EDITAL DE CITAÇÃO – CMR – MESÁRIO FALTOSO – ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE 2017 AUTOS DO PROCESSO N.7-93.2018.6.11.0018.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª EDNA EDERLI COUTINHO, MM.ª JUIZA DA 18ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a mesária faltosa no pleito suplementar de 2017 ROKSAINE VALENTIM
BARCELOS – Título de Eleitor n.º 021832961805, que, nos autos do processo acima descrito,
em curso perante esta Zona Eleitoral, foi proferido despacho determinando a citação da
requerida, para querendo apresentar justificativa ante a ausência aos trabalhos eleitorais –
Pleito Suplementar de 2017. Assim sendo, fica citada para, querendo, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar manifestação escrita.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no DJE e afixado no local de costume na sede do
cartório eleitoral, com sede na Rua Germano Greve, 284, Centro, Mirassol D’Oeste/MT.
O referido é verdade. Dado e passado neste município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato
Grosso, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu__________, Gilson
Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário da 18ª Zona Eleitoral, que digitei e conferi.
Assinado por: Gilson Lourenço Ribeiro - Chefe de Cartório em Substituição

INTIMAÇÕES
EDITAL N.º 13/2018 PRAZO 03 (TRÊS) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - 2017
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DA 18ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a eleitora abaixo elencado, que, nos autos do processo abaixo descrito, em
curso perante esta Zona Eleitoral, foi proferida sentença em que aplicou multa, no valor de R$
35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
Mesário Faltoso Inscrição Eleitoral Processo
ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA 028849321899 1-86.2018.6.11.0018
Publique-se o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 03 (três) vezes
consecutivas. Ficam a mesária faltosa intimada do teor da sentença, inclusive para, querendo,
no prazo de 03 (três) dias, a contar da última publicação, apresentar recurso ou fazer o
recolhimento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito julgado da decisão.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância foi
expedido este edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, aos
11 dias de abril do ano de 2018. Eu,____________ Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico
Judiciário, que o digitei e conferi.
Assinado por: Jelli de Moraes Gomes Anzolin - Chefe de Cartório

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 12/2018/20ªZE/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 16 a 31 de março de 2018, sendo deferidos os
requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-122018-20180403113755903-e9988df2634a13a1c88473beff0bc6e9.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 3 dias do mês de
abril de 2018.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 13/2018/20ªZE/MT
PRAZO: 10 (dez) dias
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 MARÇO de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
NÃO FORAM REGISTRADOS ÓBITOS PARA ELEITORES DESTA ZONA ELEITORAL NO REFERIDO
PERÍODO.
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 3 dias do mês de
abril de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório

SENTENÇAS
AUTOS 14-79.2018.6.11.0020 CLASSE PETIÇÃO
Requerente: Sheila Ramos Maciel
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por Sheila Ramos Maciel e por sua mãe, Eudes Ramos da
Silva Maciel, com vistas à obtenção de declaração de dispensa do exercício do voto da
Requerente 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 a Requerente deficiência mental.
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.”
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 , cumpre analisar o pedido formulado pela
Requerente que, certamente, deve ser deferido.
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Com efeito, as provas documentais que instruem o requerimento são suficientes para concluir
pela aplicação da legislação em comento, já que restou comprovado que a Requerente possui
deficiência mental (fls. 06).
Destarte a 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 Sheila Ramos Maciel
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, 13 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS JOSÉ RONDON LUZ - Juiz Eleitoral
AUTOS 15-64-2018.6.11.0020 CLASSE PETIÇÃO
Requerente: Itamar Lemes de Souza
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por Itamar Lemes de Souza e por seu irmão, Irsemes
Lemes de Souza, 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 de esquizofrenia paranoide.
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.”
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 , 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 de esquizofrenia paranoide, iniciado aos 18 anos (fls. 4).
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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
Itamar Lemes de Souza 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, 13 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS JOSÉ RONDON LUZ - Juiz Eleitoral
AUTOS 18-19.2018.6.11.0020 CLASSE PETIÇÃO
Requerente: Daivid Alan Gomes dos Santos
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por Daivid Alan Gomes dos Santos e por sua mãe, Sueli
Botter dos Santos, 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 ser portador de Paralisia Cerebral Diplégica Espástica.
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.”
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 , 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 possuir
Paralisia Cerebreal Diplégica Espástica, sento tal problema desenvolvido a época dos seus 06
meses de idade. Apresenta grande limitação de movimento dos braços, e pernas sem
movimento, conforme atestado médico (fls. 4).
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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
Daivid Alan Gomes dos Santos 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, 13 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS JOSÉ RONDON LUZ - Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 76-56.2017.6.11.0020 - CLASSE RP
Protocolo nº 31.571/2017
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: SIGILOSO
Advogado(a): Bruno Thiago de Abreu Balata - OAB/MT nº 15.353; Lucas Felipe Lopes de
Souza - OAB/MT nº 23.463/O; Pedro Balata Filho - OAB/MT nº 12.308.
Vistos etc.
Designo audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela Representada, a se realizar
no dia 10/05/2018 às 14h, na Sala de Audiência da Vara Especializada da Infância e
Juventude, no Fórum da Comarca de Várzea Grande – Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro
Agua Limpa, Várzea Grande/MT.
Atente-se a Representada quanto ao disposto no art. 22, inc. V, in fine, da Lei Complementar
64/1990, ou seja, as testemunhas deverão comparecer independente de intimação pessoal.
Intime-se o Parquet pessoalmente. Publique-se no DJE – TRE/MT para intimação da
Representada.
Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Carlos José Rondon Luz - Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 2-62.2018.6.11.0021
EDITAL N.º 12/2018 – 21ª ZEMT PRAZO: 15 (quinze) DIAS A Excelentíssima Senhora Dr.ª
Gisele Alves Silva, MM.ª Juíza da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas
atribuições legais, etc... FAZ SABER que, consoante decisão de fls. 50, do procedimento
administrativo de Descarte de Material n.º 02-62.2018.6.11.0021, nos termos da Res. TSE n.º
21.538/03 e Provimento n.º 09/2014, será realizada a FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE, dos
documentos adiante elencados, no dia 24/04/2018 do corrente ano, das 07h30 às 13h30, na
presença de servidor devidamente autorizado, a ser realizada na sede do Cartório Eleitoral,
situado na Rua Paranapanema, n.º 1818-S, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde - MT,
podendo ser acompanhado por quem interessar possa:
Relação de Documentos
Período
Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos PETEs
2016
Títulos eleitorais recolhidos
2012
Formulários de títulos eleitorais inutilizados
2017
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral durante 15 (quinze) dias. Após a última
publicação, será aberto prazo de 3 (três) dias para manifestação e impugnação dos
interessados. Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio Verde - MT, aos 23 dias do mês
de março do ano de 2018. Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, _________________, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza Eleitoral.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
EF 5-90.2013.6.11.0021
União x Valdir Campagnolo, Nabor Teixeira dos Passos – Advogada: Carmem Cristina
Garbossa OAB-MT 7389, , Alberto Luis Kanieski – Advogados: Everton Covre OAB/MT 15.255
e Fernanda Denicolo OAB/MT 17.713, PDT, PPS, PSC e PRP Vistos em correição.A UNIÃO,
pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos autos, ajuizou ação de
Execução Fiscal em face de VALDIR CAMPAGNOLO, NABOR TEIXEIRA DOS PASSOS, ALBERTO
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LUIS KANIESKI e outros, qualificados nos autos, objetivando o recebimento da quantia de R$
41.732,43 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos),
com relação as dívidas ativas n. 12.6.10.001585-93, 12.6.12.003162-06 e 12.6.12.00316125. Citados (fls. 16/17, 37/38, 39/40, 44/45, 54/55, 145/146, 148/149, 208/209), os
Executados deixaram transcorrer o prazo sem pagamento da dívida ou garantia da penhora.
Às fls. 154 a Exequente requereu a suspensão dos autos por 120 (cento e vinte) dias, ante o
parcelamento da dívida realizada pelos executados (fls.154), o que foi deferido às fls. 165.
Após o decurso do prazo, ante o inadimplemento do parcelamento, a Exequente requereu a
penhora de dinheiro, por meio do sistema BacenJud e penhora veicular, por meio do sistema
RenaJud (fls. 169), tendo sido deferido às fls. 200/201. Por meio do sistema BacenJud foram
bloqueados os valores de R$ 42,47 (quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), em
nome do Executado Alberto Luis Kanieski; R$ 2.290,86 (dois mil, duzentos e noventa reais e
oitenta e seis centavos) e R$ 186,59 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos), em nome do Executado Nabor Teixeira dos Passos, conforme relatório de fls. 212 e
verso. Do mesmo modo, por meio do sistema RenaJud foram inseridas restrições nos veículos
Toyota Hilux, placa JZD 3211; Toyota Hilux, placa JZS 4005; Moto Honda XR, placa AXR 1999
e Jipe Javali, placa HQM 9991 de propriedade do Executado Valdir Campagnolo e veículo Fiat
Strada, placa OGW5153, em nome do Executado Alberto Luis Kanieski (fls.221/222); os quais
não foram penhorados por não terem sido encontrados (fls. 278/281). A serventia do Cartório
Eleitoral exarou certidão de fls. 227, fazendo juntar cópia das sentenças de condenação dos
autos das representações que originaram as certidões de dívida ativa n. 12.6.10.001585-93 e
n. 12.6.003161-25; bem como certidão de fls. 255, fazendo juntar cópia da sentença de
condenação dos autos da representação que originou a certidão de dívida ativa n.
12.6.003162-06. Em fls. 285/288 a serventia do Cartório expediu peça de informação, por
meio da qual consta, dentre outras informações, que o Partido Popular Socialista de Tapurah
não foi condenado nos autos das representações que originaram as certidões de dívida ativa
n. 12.6.10.001585-93, n. 12.6.003161-25 e n. 12.6.003162-06. Às fls. 348/357, o Executado
Alberto Luis Kanieski apresentou comprovante de quitação do saldo devedor, referente a
dívida ativa n. 12.6.12.003161-25. Proferida decisão, às fls. 388/390, por meio do qual
extinguiu a execução fiscal para o Executado Alberto Luis Kanieski, em face da quitação total
da dívida ativa n. 12.6.12.003161-25. A Exequente informou a rescisão do parcelamento do
crédito e requereu o bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud, às fls.
397. Vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO Preliminarmente, verifica-se que o Partido
Popular Socialista de Tapurah consta como devedor na certidão de dívida ativa n.
12.6.10.001585-93 (fls.05/06), no valor de R$ 2.000,00, solidariamente com os executados
Valdir Campagnolo, Nabor Teixeira dos Passos, Partido Democrático Trabalhista de Itanhangá
e Partido Social Cristão de Itanhangá. Ocorre que a serventia do Cartório Eleitoral certificou às
fls. 227 que a certidão de dívida ativa n. 12.6.10.001585-93, originou-se da condenação na
representação eleitoral n. 233/2008, cujos representados eram Valdir Campagnolo, Nabor
Teixeira dos Passos e Coligação por Uma Itanhangá Feliza, da qual faziam parte os seguintes
partidos: Partido Popular Socialista de Itanhangá, Partido Democrático Trabalhista de
Itanhangá, Partido Republicano Brasileiro de Itanhangá, Partido Verde de Itanhangá, Partido
Socialista Cristão de Itanhangá, Partido Social Democrático Cristão de Itanhangá, Partido
Trabalhista Cristão de Itanhangá, Partido Humanista Social de Itanhangá, Partido da
Mobilização Nacional de Itanhangá e Partido Republicano Progressista de Itanhangá. Ressaltese que às fls. 228/230 consta cópia da sentença da condenação da representação eleitoral n.
233/2008, por meio da qual se constata que o objeto da demanda se trata de fatos relativos a
propaganda eleitoral irregular ocorrida no município de Itanhangá, sem nenhuma relação com
o Partido Popular Socialista de Tapurah. Considerando que o Partido Popular Socialista de
Tapurah não consta como condenado na representação eleitoral n. 233/2008, que originou a
certidão de dívida ativa n. 12.6.10.001585-93, referido partido é parte ilegítima nesta
execução fiscal, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art.
485, VI, do Novo CPC. No mérito, constato que o Executado Nabor Teixeira dos Passos consta
como devedor na certidão de dívida ativa n. 12.6.10.001585-93 (fls.05/06), cujo valor
principal é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém realizou parcelamento das três certidões de
dívidas ativas constantes dos autos, conforme se depreende das petições e documentos de fls.
83/94. Ademais, houve bloqueio do valor de R$ 2.477,45 (dois mil, quatrocentos e setenta e
sete reais e quarenta e cinco centavos), em nome do Executado Nabor Teixeira dos Passos,
conforme ordem judicial de bloqueio de fls. 214. A serventia do Cartório Eleitoral expediu peça
de informação de fls. 285/286, na qual observa que o Executado Nabor Teixeira dos Passos
estava pagando os parcelamentos das três dívidas ativas destes autos, conforme relatório de
fls. 154/163, porém somente é devedor em uma das dívidas ativas. Instada a se manifestar
por duas vezes acerca da referida peça de informação, a Exequente se manteve silente sobre
o assunto, limitando-se a requerer bloqueios de ativos financeiros (fls. 295 e fls. 345). Do
relatório de parcelamento de fls. 154/163, apresentado pela Exequente é possível observar
que a primeira e a sexta parcelas de cada uma das dívidas ativas correspondem ao valor dos
comprovantes de pagamento apresentados pelo Executado Nabor Teixeira dos Passos (fls.
83/94 e fls.123/125), o que leva a crer que os parcelamentos e sucessivos pagamentos
efetuados de abril de 2014 até julho de 2015 foram realizados por este Executado. Diante
disso, é crível que o Executado Nabor Teixeira dos Passos efetuou parcelamento e
pagamentos da dívida ativa n. 12.6.10.001585-93, no valor total de R$ 1.774,04 (mil,
setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) da qual era devedor, bem como das
dívidas ativas n. 12.6.12.003161-25, no valor total de R$ 5.288,90 (cinco mil, duzentos e
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oitenta e oito reais e noventa centavos) e n. 12.6.12.003162-06, no valor total de R$
6.773,85 (seis mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), das quais
não era devedor. Sendo assim, o Executado Nabor Teixeira dos Passos pagou para a
Exequente mais que o triplo do valor devido na certidão de dívida ativa n. 12.6.10.00158593, da qual era devedor. Considero, portanto, que o Executado NABOR TEIXEIRA DOS
PASSOS liquidou o débito referente a dívida ativa n. 12.6.10.001585-93, a única na qual
figura como devedor nos autos desta execução fiscal. Como é sabido, o pagamento é uma das
formas, inclusive a mais usual, de extinção do crédito tributário, conforme previsão do artigo
156, inciso I do Código Tributário Nacional. Diante de tais considerações, o artigo 924, inciso
II do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser extinta quando o devedor
satisfizer a obrigação, o que efetivamente ocorreu no presente caso. No que tange aos
valores pagos em excesso, cabe à Exequente efetuar a devolução devida ao Executado Nabor
Teixeira dos Passos, tendo em vista que não poderia cobrar do referido Executado dívidas
ativas das quais não é devedor. Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito
com relação ao Partido Progressista Social de Tapurah, por ilegitimidade passiva, nos termos
do art. 485, VI, do Novo CPC, determinando-se que a Exequente retifique a Certidão de Dívida
Ativa n. 12.6.10.001585-93, para retirada do nome do referido executado; bem como JULGO
o processo com resolução de mérito, para DECLARAR extinta a execução fiscal em face do
Executado NABOR TEIXEIRA DOS PASSOS, em razão da quitação da dívida ativa n.
12.6.10.001585-93, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. ORDENO:
Após o trânsito em julgado, proceda-se a devolução dos valores bloqueados, devidamente
atualizados, quais sejam: R$ 2.290,86 (dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e seis
centavos) e R$ 186,59 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ao
Executado Nabor Teixeira dos Passos, quantias que foram transferidos para Caixa Econômica
Federal, conforme relatório de fls. 212 e verso, ressalvando o direito deste executado, de
receber a quantia paga à maior nestes autos. Expeça-se o necessário. Certifique-se o trânsito
em julgado da sentença proferida às fls. 388/390. Desde já retiro a restrição existente no
veículo Fiat Strada, placa OGW5153, em nome do Executado Alberto Luis Kanieski (fls. 222);
conforme comprovante de remoção, que segue em anexo. Certificado o trânsito em julgado
desta sentença, prossiga-se a execução fiscal com relação somente a dívida ativa n.
12.6.12003162-06, devendo a Fazenda Pública apresentar nos autos, no prazo máximo de
15(quinze) dias, a planilha de cálculo do valor remanescente devido. Sem custas processuais
e honorários advocatícios indevidos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o
necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

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

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 30/2018/25ªZE_1º MUTIRÃO_ELEIÇÕES 2018_VILA BELA DA SS.
TRINDADE/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ DA
25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Provimento nº
2/2009/CRE/TRE/MT,
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento estiverem, que o
Cartório desta 25ª Zona Eleitoral, representado pelo servidor efetivo, Antonio Batista de Luna
e por servidor do Posto Eleitoral de Vila Bela da Santíssima Trindade, Leila Fernandes de
Souza Valadão, estará executando o 1º mutirão 2018 no local de votação 1015 Escola
Estadual Verena Leite de Brito localizada na Rua Municipal, S/N, no Município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT, visando à realização de alistamento, revisão, transferência, segunda
via e entrega de título de eleitor, conforme segue:
DATA
DO
HORÁRIO
DO LOCAL
DO COMUNIDADE
ATENDIMENTO
MUNICÍPIO ATENDENTES
ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIDA
AO ELEITOR
Antonio Batista
de
Luna
(Servidor
do
Alunos da zona
1015 – Escola
Cartório da 25ª
Das 08:00 às
urbana e zona Vila Bela da
18 a 20 de
Estadual
Zona Eleitoral)
11:00;
das
rural
que Santíssima
abril de 2018
Verena Leite de
Leila Fernandes
13:00 às 17:00
estudam
na Trindade/MT
Brito
de
Souza
referida escola
Valadão
(Servidora do
Posto Eleitoral)
FAZ SABER, também, que os alunos atendidos exclusivamente no referido mutirão poderão
comprovar seu domicílio eleitoral no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (sem a
necessidade de colocar-se o Requerimento de Alistamento Eleitoral em Diligência) com a
apresentação de declaração expedida pela escola parceira do evento, desde que no referido
documento, assinado pelo responsável da instituição de ensino, venha constando a
informação de que o aluno encontra-se matriculado, a data do início do vínculo do aluno com
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a escola e o endereço declarado pelo aluno ou responsável no ato da matrícula perante a
instituição escolar.
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 por cinco
(5) vezes, bem como no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Antonio Batista de Luna, Chefe de
Cartório, digitei o presente documento que vai assinado pela Autoridade Judiciária Eleitoral.
Pontes e Lacerda/MT, 10 de abril de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral - 25ªZE

SENTENÇAS
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - PROC 608-49.2016.6.11.0025
PROCESSO:
SADP:

608-49.2016.6.11.0025 – Prestação de Contas – Eleições 2016
109.464/2016
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD – VILA BELA DA
INTERESSADO:
SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
ADVOGADO:
CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN – OAB/MT nº 18.876
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das eleições municipais de 2016 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD do município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 50), foi autuado o
presente feito e publicado o edital relativo à abertura de prazo para impugnação (conforme
Edital nº 19/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 2597, de 07 de março de
2018), que, por sua vez, transcorreu in albis.
Às fls. 51 consta a análise técnica preliminar das peças apresentadas.
Não houve defesa acerca da análise técnica preliminar.
Às fls. 53/54 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral,
manifestando-se pela desaprovação das contas.
À fl. 56/59 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela desaprovação das contas em apreço.
Fora convertido o rito para ordinário, intimando-se o partido para a apresentação de
documentos, consoante art. 48 da Resolução-TSE nº 23.463/2015, porém, o órgão partidário
permaneceu inerte.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos e o Sistema Informatizado de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)
que a prestação de contas final (recibo de fl. 50) do partido em epígrafe foi entregue
intempestivamente à Justiça Eleitoral, em desobediência à Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Apesar do relatório técnico conclusivo e da manifestação do Ministério Público Eleitoral pela
desaprovação das contas, entendo que estas devem ser aprovadas com ressalvas, pois as
irregularidades nele apontadas não ocasionam a aludida desaprovação.
Embora tenha se adotado o posicionamento no âmbito da 25ª Zona Eleitoral acerca da
desaprovação das contas de campanha, caso não houvesse declaração de gastos acerca dos
serviços de advocacia e contabilidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso vem
decidindo de forma diversa, principalmente, quando não há outras irregularidades que
comprometam a transparência e a confiabilidade das contas, vejamos:
ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATA - ADVOGADO E CONTADOR NÃO
CONFIGURAM GASTOS DE CAMPANHA - ELEMENTOS CONTÁBEIS MÍNIMOS A ENSEJAR A SUA
ANÁLISE - NÃO LOGROU A OBTENÇÃO DE AO MENOS UM VOTO - DISSONÂNCIA COM OS
PARECERES TÉCNICO E MINISTERIAL - CONTAS APROVADAS (Prestação de Contas nº 81242,
Acórdão nº 25059 de 10/11/2015, Relator(a) FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2034, Data 18/11/2015, Página 8 )
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. NÃO CONTABILIZAÇÃO DAS
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS
DESPESAS (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE etc.). RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DOADOR ORIGINÁRIO. REGISTROS DE COMBUSTÍVEIS SEM IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS
CEDIDOS LOCADOS OU PUBLICIDADE COM CARROS DE SOM. O NÃO ATENDIMENTO ÀS
DILIGENCIAS SOLICITADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL NÃO É MOTIVO PARA
DECLARAR AS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. CONTAS DESAPROVADAS. 1. Afasta-se
irregularidade atinente à prestação de contas apresentada com respaldo de Advogado e
Contador, mas sem a juntada dos respectivos termos de doação estimável em dinheiro ou
contratos firmados com esse fim, pois não configura gasto de campanha que mereça registro
na contabilidade nem tampouco revela razão suficiente para levar à rejeição das contas. 2.
Despesas não contabilizadas (água, energia, telefone etc.) que pelo porte pequeno da
campanha, não tem aptidão para desaprovar as contas, eis que ao fim são despesas ínfimas e
não autorizam a desaprovação das contas. 3. Comprovada a origem da doação advinda de
candidato, comitê financeiro ou partido político, a não identificação do doador originário não é
irregularidade apta a desaprovação das contas, mas sim em apontamento de ressalvas das
contas. 4. Registro de despesas com combustíveis, sem que tenha sido indicada a utilização
de veículos cedidos, locados, ou publicidades com carro de som locado, é irregularidade apta
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a desaprovar as contas do candidato. 5. Apresentadas as prestações de contas finais o não
atendimento às diligências complementares solicitadas, não é motivo para as contas serem
julgadas como não prestadas, mas sim aprovadas, com ou sem ressalvas ou desaprovadas,
conforme avaliação do acervo probatório. (Prestação de Contas nº 123332, Acórdão nº 25017
de 03/11/2015, Relator(a) PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2029, Data 11/11/2015, Página 3)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. CONTAS ZERADAS.
OMISSÃO DE RECEITA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS. MATERIAL
DE PROPAGANDA ELEITORAL DE USO COMUM ENTRE CANDIDATOS. EMISSÃO DE RECIBO E
COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO. INEXIGÊNCIA. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. APARENTE ANTINOMIA ENTRE LEI ELEITORAL E
RESOLUÇÃO DO TSE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Revela-se irregularidade formal que conduz ao apontamento de ressalvas a
apresentação de prestação de contas zeradas, sem registro de receita oriunda de doação
estimável em dinheiro relativa a material de propaganda eleitoral, mas com elementos
suficientes a demonstrar a doação recebida de candidato majoritário ou do respectivo partido
político. 2. A matéria deve ser tratada com suporte na Lei 9.504/97 e na Resolução pertinente
ao pleito, afinal, embora o TSE exerça a função de regulamentar as normas eleitorais ao
editar suas resoluções [art. 23, IX, do CE], referida regulamentação não pode "restringir
direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas [...]" em lei [art. 105, da Lei 9.504/
97]. 3. A aparente antinomia entre os normativos deve ser resolvida pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, buscando equilíbrio a partir da análise dos
fatos revelados no processo, de modo que o candidato beneficiado, mesmo não tendo
registrado os valores do material gráfico em sua prestação de contas, comprova, por qualquer
meio idôneo, que o doador [partido ou candidato a cargo majoritário] de fato lhe repassou
referido material [comprovando a fonte do recebimento dos recursos], há de se aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Inconsistência a ser entendida como
merecedora de ressalva por se tratar de mero erro formal que não prejudica a transparência e
o controle do limite de gastos, motivando, do contrário, a reprovação das contas, quando
inexistente qualquer prova nesse sentido, vez que a ausência total de informações prejudica a
transparência e o controle dos limites de gastos. 5. Recurso provido parcialmente para
aprovar as contas com ressalvas. (Prestação de Contas nº 49243, Acórdão nº 26482 de
24/01/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de
Justiça Eletrônico).
Quanto à omissão de doação estimável em dinheiro referente à publicidade por materiais
impressos ao candidato a vereador Joaquim Altair Mendes da Silva, em razão de seu valor
irrisório (R$ 184,00), também deve ser considerada somente um fator gerador de ressalvas,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalte-se que o partido declarou em suas contas os valores recebidos a título de sobra de
campanha.
Isto posto, com fundamento nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução-TSE
23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS prestadas pela DIREÇÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD, do Município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - PROC 618-93.2016.6.11.0025
PROCESSO:
SADP:

618-93.2016.6.11.0025 – Prestação de Contas – Eleições 2016
109.484/2016
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT – VILA BELA DA
INTERESSADO:
SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
ADVOGADOS: ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA – OAB/MT Nº 15.333
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das eleições municipais de 2016 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (fl. 36), foi autuado o presente feito e
publicado o edital relativo à abertura de prazo para impugnação, que, por sua vez,
transcorreu in albis.
Às fls. 43/44 consta a análise técnica preliminar das peças apresentadas.
Não houve defesa acerca da análise técnica preliminar.
Às fls. 46/47 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral,
manifestando-se pela desaprovação das contas.
À fl. 49/51 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela desaprovação das contas em apreço.
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Houve conversão para o rito ordinário, intimando-se o partido para a apresentação de
documentos, conforme art. 48 da Resolução-TSE nº 23.463/2015 (fls. 53), porém, a
agremiação partidária permaneceu inerte (fls. 55).
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Nota-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Contudo, em análise minuciosa dos presentes autos verifica-se que o partido político não
prestou esclarecimentos para afastar as irregularidades apontadas na notificação prévia, no
relatório final e no parecer do Parquet.
Diante dos documentos acostados aos autos foram constatadas as seguintes inconsistências:
a conta bancária do partido político não foi aberta após o prazo limite de 15 de agosto,
determinado em lei; nas contas de campanha do partido político não constam
receitas/despesas referentes à contratação de advogado constituído e contador subscritor do
Extrato de Prestação de Contas Final.
Quanto ao prazo de abertura da conta bancária para movimentação de recursos de
campanha, dispõe o art. 7º da Resolução-TSE nº 23.463/2015 o seguinte:
Art. 7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
a) pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
b) pelos partidos políticos, até 15 de agosto de 2016, caso ainda não tenha sido aberta a
conta de que trata o inciso III do art. 3º desta resolução.
Assim, verificou-se que o partido não abriu a conta após o prazo estipulado em lei. Tal
irregularidade é motivo de desaprovação das contas, uma vez que compromete a análise
contábil das contas. Esse também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Inicialmente, destaca-se que o
agravante, em sede de agravo de instrumento, não impugnou especificamente o fundamento
utilizado pela presidente do TRE/RJ para obstar o processamento do apelo nobre - Súmula nº
30/TSE -, motivo pelo qual subsiste o óbice da Súmula no 26/TSE.2. Na espécie, a Corte de
origem, soberana na análise dos fatos e provas, diante das irregularidades constatadas,
principalmente a não abertura de conta bancária, desaprovou as contas de campanha do
agravante, referente às eleições de 2016. 3. Quanto às teses recursais de que o agravante
não possuía CNPJ para abrir conta bancária e a necessidade de expedição de ofício à Receita
Federal, a Corte regional assentou que "o documento de fl. 49 atesta que a respectiva
situação cadastral já estava ativa em 16/02/2016, meses antes do início do período eleitoral"
(fl. 104). 4. A partir desse panorama, verifica-se que o veredito do Tribunal Regional está em
consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula nº 30/TSE), segundo a qual "a não
abertura de conta bancária específica constitui irregularidade grave a ensejar a desaprovação
das contas" (AgR-REspe nº 937-20/SE, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3.10.2016). 5. Por fim,
apenas a título de obiter dictum, cabe ressaltar que, ainda que acatada a tese suscitada pelo
agravante, de omissão da Corte de origem, em virtude de a obtenção do CNPJ ter se dado
apenas em 20.10.2016, e por essa razão não ter sido aberta a conta bancária, é certo que na
petição do dia 19.12.2016, mencionada no agravo, o próprio partido atesta que o pedido de
inscrição na Receita Federal teria sido feito somente em 11.10.2016 e deferido em
20.10.2016. 6. Nesse contexto, também sem razão o partido, já que, segundo ele mesmo
admite, o requerimento de inscrição na Receita Federal teria se dado tardiamente, o que
acabou por impossibilitar a abertura da conta bancária de campanha, impactando, assim na
análise das contas da agremiação, nos termos do que preceitua os arts. 3°, parágrafo único e
7°, § 1°, b, da Res - TSE n° 23.463/2015.7. Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 32749, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2018, Página 35)
Depreende-se da análise técnica que o partido político não apresentou os extratos bancários
referentes a todo o período de campanha.
Dispõe o art. 59, caput, c/c o art. 48, inciso II, alínea “a”, da Resolução-TSE nº 23.463/2015,
o seguinte:
Art. 59. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações
prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas a, b, d e f do inciso
II do caput do art. 48.
(...)
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:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
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Dessa forma, percebe-se que a legislação impõe ao prestador de contas a apresentação dos
extratos bancários referentes a todo o período de campanha, o que não foi feito, mesmo que
aquele tenha alegado ausência de movimentação financeira.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), não há possibilidade de
verificar o extrato bancário referente à conta de campanha, uma vez que não houve abertura
de conta específica para campanha. Assim, tal fato acarreta a desaprovação das contas. Esse
também é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:
ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOAÇÃO COM RECEITAS DO FUNDO
PARTIDÁRO NÃO COMPROVADA. CONTAS DESAPROVADAS PARCIALMENTE. IMPOSIÇÃO DE
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1
(UM) MÊS.1. Contas de campanha, relativas às eleições de 2012. Incidência da Res.-TSE nº
23.376/2012. Irregularidades formais 2. Configuram falhas formais as irregularidades
relativas a não apresentação das contas parciais (item 8.1.a); à apresentação extemporânea
da prestação de contas finais (item 8.1.b); à abertura de conta bancária fora do prazo
estipulado no art. 14 da Res.-TSE nº 23.376/2012 (8.1.g); aos critérios de arrecadação e
aplicação dos recursos de campanha (item 8.1.h) e à ausência de ficha de qualificação do
partido assinada pelos representantes (item 9). Irregularidades graves 3. A apresentação de
demonstrativo sem movimentação financeira não desobriga o partido a comprovar o fato por
meio de extratos bancários, a teor do previsto no art. 34 da Res.-TSE nº 23.376/2012.4.
Admitida a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais, nos
termos do art. 21 da Res.-TSE nº 23.376/2012, incumbe ao partido político o registro
financeiro da doação no SPCE (art. 44, parágrafo único, da aludida resolução), bem assim a
apresentação dos "extratos da conta do Fundo Partidário" (art. 37, parágrafo único, da
resolução), não evidenciado na espécie.5. Implica omissão grave (i) a não apresentação de
extratos bancários a evidenciar a ausência de movimentação financeira, na campanha
eleitoral de 2012; (ii) a não comprovação de doação com recursos do Fundo Partidário a
comitê financeiro; (iii) a não apresentação de extratos da conta relativa ao Fundo
Partidário.Contas desaprovadas parcialmente com a determinação de suspensão por 1 (um)
mês do repasse do valor do Fundo Partidário, a ser cumprido no prazo de 2 (dois) meses,
50% em cada. (Prestação nº 134915, Acórdão, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/11/2017, Página 24)
Ressalte-se que a ausência de declaração no que toca às doações estimáveis em dinheiro
relacionadas aos serviços prestados por profissional contabilista e por advogado, por si só,
compromete a lisura da prestação de contas, desprezando todo o sistema instituído para
evitar fraudes.
Ademais, pela análise da legislação eleitoral, ainda que as doações estimáveis em dinheiro
entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum de sedes e quanto a materiais de
propaganda eleitoral devam ser registradas na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa (art. 6º, §§3º e 4º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015), tal fato não
exime o partido prestador de contas de efetuar o registro das doações estimáveis em
dinheiro, ainda mais pelo fato das doações referentes a serviços prestados por contabilista e
advogado não se enquadrarem naquelas descritas acima (art. 52, §2º c/c art. 29, §3º; art.
41, §9º; art. 43, II, todos da Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Acrescente-se, ainda, que o art. 29, §1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, preceitua que
“as contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das
campanhas eleitorais deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e
constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores efetivamente
pagos”.
Assim, não pode o partido político se esquivar de prestar declarações, nem mesmo dos
serviços prestados pelo contabilista responsável pela elaboração do balancete financeiro ou
serviços advocatícios, ainda que recebidos em doação, tendo também em vista o fato de que
os candidatos e os partidos políticos são obrigados a emitir recibos eleitorais referentes ao
recebimento de doações estimáveis em dinheiro (art. 6º da Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Acrescente-se que, em recentíssimo entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, tal postura foi adotada em relação às condutas semelhantes praticadas por
candidatos abrangidos pela 25ª Zona Eleitoral, tendo o Egrégio Tribunal mantido a sentença
deste Juízo em sua integralidade, vejamos:
ACÓRDÃO Nº 26344
PROCESSO Nº 625-85.2016.6.11.0025- CLASSE- RE - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE
CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
– 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): FRANCISCA ANA DA SILVA
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA
SILVEIRA- OAB: 15.333/MT
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS APRESENTADAS ZERADAS. AUSÊNCIA DE
RECIBOS ELEITORAIS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADO E
CONTADOR. DOAÇÃO RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO. NÃO CONTABILIZAÇÃO. DOAÇÃO
DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CAMPANHA POR OUTRO CANDIDATO. DISPENSA DE
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. § 4o, ART. 55, DA RESOLUÇÃO TSE N.o
23.463/2015. TOTAL AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO.
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RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS DESAPROVADAS. Foram ocultados na
presente contabilidade a totalidade dos recursos arrecadados, o registro do valor dessas
doações e a sua origem que de fato não foi comprovada, de modo que a finalidade primordial
da prestação de contas restou frustrada. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
ACÓRDÃO Nº 26345
PROCESSO Nº 621-48.2016.6.11.0025- CLASSE - RE - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO
DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE/MT - 250 ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): ELIELTON DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA
SILVEIRA- OAB: 15.333/MT
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS APRESENTADAS ZERADAS. AUSÊNCIA DE
RECIBOS ELEITORAIS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADO E
CONTADOR. DOAÇÃO RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO. NÃO CONTABILIZAÇÃO. DOAÇÃO
DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CAMPANHA POR OUTRO CANDIDATO. DISPENSA DE
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. § 4o, ART. 55, DA RESOLUÇÃO TSE N.o
23.463/2015. TOTAL AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS DESAPROVADAS. Foram ocultados na
presente contabilidade a totalidade dos recursos arrecadados, o registro do valor dessas
doações e a sua origem que de fato não foi comprovada, de modo que a finalidade primordial
da prestação de contas restou frustrada. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015, julgo
DESAPROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com suspensão de recebimento de cota do fundo
partidário pelo período de 04 (três) meses que será aplicada no ano seguinte ao do trânsito
em julgado da sentença, nos termos art. 68, §5º, da Resolução 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, inclusive no sistema SICO, e
arquivem-se os autos.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 1294.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 12-94.2018.6.11.0025
SADP
: 16.748/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA - MT
PARTIDO
: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVOGADO
: RAMÃO WILSON JÚNIOR – OAB/MT Nº 11.702
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PT – Partido dos Trabalhadores - do município de Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário permaneceu inerte, reapresentando a
declaração de ausência de movimentação de recursos e constituindo advogado.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 19/20.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
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Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PT – Partido dos
Trabalhadores - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício financeiro de
2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 1464.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 14-64.2018.6.11.0025
SADP
: 16.753/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA/MT
PARTIDO
: PT do B – PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PT do B – PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - do município de Pontes e Lacerda MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 14/16.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PT do B – PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício
financeiro de 2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
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. 2622

Cuiabá, segunda-feira, 16 de abril de 2018

27

Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 1634.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 16-34.2018.6.11.0025
SADP
: 17.458/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA/MT
PARTIDO
: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
ADVODAGO
: RAMÃO WILSON JUNIOR – OAB/MT Nº 11.702
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PMB – PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - do município de Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário informou que não estava vigente no ano
de 2015 (fls. 12/13), o que foi devidamente certificado nos autos (fls. 17/18).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento dos autos, fls. 20.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Ademais, dispõe o art. 28, §4º, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 o seguinte: “a extinção ou
dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de
apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório”.
Assim, infere-se da legislação eleitoral que o partido político somente é obrigada a prestar
contas referentes ao seu período de vigência. A contrario sensu, o partido que não teve
vigência durante o exercício financeiro não será obrigado a prestar contas.
Este é o caso em análise. Apesar do órgão partidário ter apresentado declaração de ausência
de movimentação de recursos, diante da consulta no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias cujos documentos seguem em anexo, a agremiação partidária
somente teve vigência a partir de 21/03/2016, o que justifica a ausência de movimentação
financeira no exercício de 2015. Portanto, não está obrigada a prestar contas em relação ao
exercício financeiro de 2015.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução-TSE nº 23.463/2015 e no art. 485, inciso VI, do
Novo Código de Processo Civil, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
uma vez que a agremiação partidária em epígrafe não teve vigência no exercício financeiro de
2015.
Publique-se, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJE,
bem como, intime-se o presidente do partido político no município e o Ministério Público
Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias,
inclusive no Sistema SICO.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 2071.2018.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 20-71.2018.6.11.0025
Protocolo n°: 5.865/2016
Partido: Partido Verde - PV
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 15.333
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015,
apresentada pelo Partido Verde - PV – Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT.
O Partido apresentou as peças enumeradas na Resolução-TSE nº 23.432/2014, que
demonstraram a ausência de movimentação de recursos no período.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 41/43, da qual não
houve impugnação.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 50.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou peças que demonstraram a ausência de movimentação de
recursos no período, ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do
Fundo Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as
pela aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso I, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014 o seguinte:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
Segundo a análise técnica, a agremiação partidária não recebeu recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada.
Também não houve qualquer registro que comprovasse movimentação financeira na conta do
partido.
Diante do exposto, declaro PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao exercício de
2015, tendo em vista o art. 45, inciso I, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, apresentadas
Partido Verde - PV – Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 2156.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 21-56.2018.6.11.0025
SADP
: 15.834/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PARTIDO
: PARTIDO DA REPÚBLICA -PR
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN – OAB/MT Nº 18.876
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PR – Partido da República - do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário apresentou documentos, com ausência
do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício de 2015. O órgão
partidário foi devidamente intimado para apresentar as peças faltantes, porém, permaneceu
inerte (fls. 22).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 24/26.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício referentes ao exercício financeiro de 2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a ausência de peças essenciais, consoante art. 4º, inciso V, alínea “a”, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014, no que se refere à prestação de contas do Exercício
Financeiro de 2015.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PR – Partido da República do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, relativa ao exercício financeiro de
2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.

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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Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 2593.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 25-93.2018.6.11.0025
SADP
: 17.459/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PARTIDO
: SD - SOLIDARIEDADE
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido SD - SOLIDARIEDADE - do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 13/15.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido SD - SOLIDARIEDADE - do
município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, relativa ao exercício financeiro de 2015,
restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência,
caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016. Determino, ainda, a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a
regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 3018.2018.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 30-18.2018.6.11.0025
Protocolo n°: 23.901/2016
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Partido: Partido Progressista - PP
Município: Vale de São Domingos/MT
Advogado: Jonair Lima Bianquini Filho – OAB/MT nº 15.265/0
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015,
apresentada pelo Partido Progressista - PP – Diretório Municipal de Vale de São Domingos/MT.
O Partido apresentou as peças enumeradas na Resolução-TSE nº 23.432/2014, que
demonstraram a ausência de movimentação de recursos no período.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 47/48, da qual não
houve impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 49/50.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou peças que demonstraram a ausência de movimentação de
recursos no período, ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do
Fundo Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as
pela aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso I, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014 o seguinte:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
Segundo a análise técnica, a agremiação partidária não recebeu recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada, ressaltando-se, que não abriram conta no exercício de 2015,
conforme documento em anexo.
Também não houve qualquer registro que comprovasse movimentação financeira na conta do
partido.
Diante do exposto, declaro PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao exercício de
2015, tendo em vista o art. 45, inciso I, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, apresentadas
Partido Progressista - PP – Diretório Municipal de Vale de São Domingos/MT.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 3285.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 32-85.2018.6.11.0025
SADP
: 5.867/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: VALE DE SÃO DOMINGOS - MT
PARTIDO
: PV – PARTIDO VERDE
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PV – PARTIDO VERDE - do município de Vale de São Domingos - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02/05).
Às fls. 06/08, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 09/11, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 17/19.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PV – PARTIDO VERDE - do
município de Vale de São Domingos - MT, relativa ao exercício financeiro de 2015, restando
suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência, caracterizado
o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016. Determino, ainda, a suspensão do
registro ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a regularização de sua
situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 335.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 3-35.2018.6.11.0025
SADP
: 15.784/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA/MT
PARTIDO
: SD - SOLIDARIEDADE
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido SD - SOLIDARIEDADE - do município de Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 04/06, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 07/09, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 15/17.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido SD - SOLIDARIEDADE - do
município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício financeiro de 2015, restando
suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência, caracterizado
o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016. Determino, ainda, a suspensão do
registro ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a regularização de sua
situação.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 420.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 4-20.2018.6.11.0025
SADP
: 15.702/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA/MT
PARTIDO
: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - do município de
Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/07, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 13/15.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça Eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PMDB – PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao
exercício financeiro de 2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto
perdurar a inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de
2016. Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 505.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
SADP

: 5-05.2018.6.11.0025
: 15.900/2016

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA - MT
PARTIDO
: PARTIDO VERDE - PV
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN – OAB/MT Nº 18.876
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PV – Partido Verde - do município de Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/07, o órgão partidário apresentou documentos, com ausência
do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício de 2015. O órgão
partidário foi devidamente intimado para apresentar as peças faltantes, porém, permaneceu
inerte (fls. 43).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 47.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício referentes ao exercício financeiro de 2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a ausência de peças essenciais, consoante art. 4º, inciso V, alínea “a”, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014, no que se refere à prestação de contas do Exercício
Financeiro de 2015.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PV – Partido Verde - do
município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício financeiro de 2015, restando
suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência, caracterizado
o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016. Determino, ainda, a suspensão do
registro ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a regularização de sua
situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 772.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 7-72.2018.6.11.0025
SADP
: 16.002/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA/MT
PARTIDO
: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - do município de Pontes e
Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/07, o órgão partidário manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 13/15.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2015.
Apesar de ter entregue declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício de 2015, entendo que esta não deve se aplicar à prestação de contas
do aludido exercício, uma vez que foi prevista somente na Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a impossibilidade de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, no que se
refere à prestação de contas do Exercício Financeiro de 2015.
Ademais, a Lei nº 9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de
processo administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela
legislação eleitoral.
Verifica-se que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PSDB – PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício
financeiro de 2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2015 - PROC 942.2018.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 9-42.2018.6.11.0025
SADP
: 16.060/2016
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA - MT
PARTIDO
: PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN – OAB/MT Nº 18.876
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 pelo
Partido PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - do município de Pontes e Lacerda - MT.
A agremiação partidária, inicialmente, apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos (fls. 02).
Às fls. 03/05, despacho deste Juízo, determinando a apresentação das contas pelo Partido nos
moldes da Resolução-TSE nº 23.432/2014, bem como a constituição de advogado nos autos.
Devidamente intimado, fls. 06/08, o órgão partidário apresentou documentos, com ausência
do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício de 2015. O órgão
partidário foi devidamente intimado para apresentar as peças faltantes, porém, permaneceu
inerte (fls. 27).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 29/31.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício referentes ao exercício financeiro de 2015.
A própria Resolução-TSE nº 23.464/2015 dispõe que as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Assim, evidencia-se a ausência de peças essenciais, consoante art. 4º, inciso V, alínea “a”, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014, no que se refere à prestação de contas do Exercício
Financeiro de 2015.
Por fim, segundo os documentos acostados em anexo, não houve distribuição de recursos do
Fundo Partidário à agremiação em questão.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Resolução-TSE n.º 23.432/2014 e o que mais dos
autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PSD – PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício financeiro de
2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2016.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal
inadimplente até a regularização de sua situação.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar, pessoalmente, o presidente do partido político no
município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 2797.2017.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 27-97.2017.6.11.0025
SADP
: 13.473/2017
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
MUNICÍPIO
: PONTES E LACERDA - MT
PARTIDO
: PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 pelo Partido PSB –
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - do município de Pontes e Lacerda - MT.
Devidamente intimado, fls. 08, o órgão partidário apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos, consoante fls. 09/23.
Diante da ausência de apresentação de procuração nos autos, determinou-se a intimação do
órgão partidário para que constituísse advogado, fls. 28/30.
Devidamente intimado, fls. 35/39, o partido político permaneceu inerte (fls. 40).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
constituição de advogado nos autos, fls. 42/44.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
Ab intio, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos, mesmo quando há constituição de advogado nos autos, fato que
geraria movimentação de recursos ao menos estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2016.
Portanto, a constituição de advogado em 2017, especificamente para o processo de prestação
de contas, somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que
serão apresentadas em 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao
tema, criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de
movimentação de recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores
acerca do tema.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma
a não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica
jurídica sistemática.
De mais a mais, “a lei não contém palavras inúteis”. Dessa forma, impossível imaginar que
seria criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se
constituindo advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro,
ainda que no exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de
tal procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício
em que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos,
ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por
tal agremiação, conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
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Contudo, o partido deixou de apresentar procuração nos autos. Conforme anteriormente
ressaltado, o processo de prestação de contas é jurisdicional. Portanto, a ausência de
procuração nos autos acarreta a declaração de não prestação das contas.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO
PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional
permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na
diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem como quanto à constituição
de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do
Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de Contas nº 10943,
Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO, Publicação: DEJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4 )
Ante o exposto, com fulcro no artigo 28, III, da Resolução-TSE n.º 21.841/2004 e o que mais
dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PSB – PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício
financeiro de 2016, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, caracterizado o início da inadimplência a partir de
30 de abril de 2017.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 3489.2017.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 34-89.2017.6.11.0025
Protocolo n°: 13.584/2017
Partido: Partido da República - PR
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Caio Henrique Moreira Roman – OAB/MT nº 18.876
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2016,
apresentada pelo Partido da República - PR – Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
O Partido apresentou peças que correspondem à declaração de ausência de movimentação de
recursos intempestivamente.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 18/19, da qual não
houve impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 15/16.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou peças que correspondem à declaração de ausência de
movimentação de recursos, ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso
oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as
pela aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 o seguinte:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a autoridade judiciária determina,
sucessivamente:
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do
Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
Diante da análise detida dos autos, verifiquei que a entrega da prestação de contas se deu
fora do prazo, porém, tal fato seria somente gerador de ressalvas por ser requisito
meramente formal e não fora indicado pelo órgão técnico, nem pelo Ministério Público Eleitoral
em suas manifestações, circunstância que inviabiliza a análise da aludida impropriedade em
sede de sentença.
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Ademais, segundo a análise técnica, os extratos bancários demonstram que não houve
movimentação financeira na conta do partido.
Por fim, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos ou de documentos equivalentes a esta, uma vez que todas as
peças acostadas pela agremiação partidária se encontram zeradas, mesmo quando há
constituição de advogado nos autos, fato que geraria movimentação de recursos ao menos
estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2016.
Portanto, a constituição de advogado em 2017, especificamente para o processo de prestação
de contas, somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que
serão apresentadas em 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao
tema, criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de
movimentação de recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores
acerca do tema.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma
a não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica
jurídica sistemática.
De mais a mais, “a lei não contém palavras inúteis”. Dessa forma, impossível imaginar que
seria criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se
constituindo advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro,
ainda que no exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de
tal procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício
em que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
Diante do exposto, declaro PRESTADA E APROVADA a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada Partido da República - PR – Diretório Municipal de
Pontes e Lacerda/MT T, determinando ao final seu consequente ARQUIVAMENTO.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO -Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 4436.2017.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 44-36.2017.6.11.0025
SADP
: 13.733/2017
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
MUNICÍPIO
: VALE DE SÃO DOMINGOS - MT
PARTIDO
: PT do B – PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 pelo Partido PT do B
– PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - do município de Vale de São Domingos - MT.
Devidamente intimado, fls. 08/10, o órgão partidário permaneceu inerte, consoante fls. 12.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 14/16.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2016.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2016,
ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por
tal agremiação, conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO
PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional
permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na
diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem como quanto à constituição
de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do
Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de Contas nº 10943,
Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO, Publicação: DEJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4 )
Ante o exposto, com fulcro no artigo 28, III, da Resolução-TSE n.º 21.841/2004 e o que mais
dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PT do B – PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - do município de Vale de São Domingos - MT, relativa ao exercício
financeiro de 2016, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, caracterizado o início da inadimplência a partir de
30 de abril de 2017.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 4788.2017.6.11.0025
PROCESSO Nº
: 47-88.2017.6.11.0025
SADP
: 13.873/2017
ESPÉCIE
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
MUNICÍPIO
: VALE DE SÃO DOMINGOS - MT
PARTIDO
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 pelo Partido PSD –
Partido Social Democrático - do município de Vale de São Domingos - MT.
Devidamente intimado, fls. 09/11, o órgão partidário permaneceu inerte, consoante fls. 13.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 15/17.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de
encaminhar à Justiça eleitoral o Balanço contábil referente ao exercício financeiro de 2016.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2016,
ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por
tal agremiação, conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO
PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional
permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na
diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem como quanto à constituição
de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do
Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de Contas nº 10943,
Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO, Publicação: DEJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4 )
Ante o exposto, com fulcro no artigo 28, III, da Resolução-TSE n.º 21.841/2004 e o que mais
dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido DEM – DEMOCRATAS do município de Vale de São Domingos -MT, relativa ao exercício financeiro de 2016, restando
suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político, caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2017.
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. 2622

Cuiabá, segunda-feira, 16 de abril de 2018

39

Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral – DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 5565.2017.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 55-65.2017.6.11.0025
Protocolo n°: 14.000/2017
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 15.333
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2016,
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT – Diretório Municipal de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
O Partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos,
intempestivamente.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 08/09, da qual não
houve impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 28/29.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
Ad intio, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos, mesmo quando há constituição de advogado nos autos, fato que
geraria movimentação de recursos ao menos estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2016.
Portanto, a constituição de advogado em 2017, especificamente para o processo de prestação
de contas, somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que
serão apresentadas em 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao
tema, criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de
movimentação de recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores
acerca do tema.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma
a não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica
jurídica sistemática.
De mais a mais, “a lei não contém palavras inúteis”. Dessa forma, impossível imaginar que
seria criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se
constituindo advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro,
ainda que no exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de
tal procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício
em que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos,
ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por
tal agremiação, conforme documentos juntados e relatórios técnicos.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as de
acordo com os elementos existentes e a livre convicção do magistrado. Assim, dispõe o art.
45, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 o seguinte:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a autoridade judiciária determina,
sucessivamente:
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do
Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,após ter assegurado o amplo direito de
defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
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Diante da análise detida dos autos, verifiquei que a entrega da prestação de contas se deu
fora do prazo, porém, tal fato seria somente gerador de ressalvas por ser requisito
meramente formal e não fora indicado pelo órgão técnico, nem pelo Ministério Público Eleitoral
em suas manifestações, circunstância que inviabiliza a análise da aludida impropriedade em
sede de sentença.
Ademais, compulsando os autos, constatei que não fora acostado o extrato bancário pela
agremiação partidária, porém, tanto o setor técnico quanto o Ministério Público Eleitoral
opinaram pela aprovação das contas em epígrafe.
Examinando a legislação acerca do tema, verifica-se que, o art. 45, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015 dispõe que a autoridade judiciária determine “a juntada dos extratos bancários
que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do §3º do art. 6º desta
Resolução”.
Consultando os sistemas informatizados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
verificou-se que não houve o envio de tais documentos por qualquer instituição bancária,
conforme documento anexo a esta sentença.
Assim, não foi possível averiguar a veracidade das informações prestadas pelo partido político,
uma vez que não foi viável a análise da movimentação financeira do órgão partidário, em
virtude da ausência dos extratos bancários.
Prescreve o art. 46, III, alínea “b”, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 o seguinte:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
III – pela desaprovação, quando:
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados
apenas parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
partidário;
Porém, o mesmo artigo prescreve que:
Art. 46. (...)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta
resolução não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação
com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem entendido, de forma
pacífica, que em se tratando de partido político que funciona em município pequeno e que não
recebeu recursos do fundo partidário, nem possui patrimônio, aplicável a aprovação com
ressalvas, vejamos:
ACÓRDÃO Nº 26484
PROCESSO Nº 22-64.2017.6.11.0061 – CLASSE – RE - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO
DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - CONQUISTA D'OESTE/MT - 61ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016. RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. RECORRIDO(S):
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - CONQUSITA D`OESTE/MT. ADVOGADO(S):
CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT. RELATOR: DOUTOR ULISSES
RABANEDA DOS SANTOS. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MUNICÍPIO DIMINUTO. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. Releva-se a inobservância de exigências contidas nas normas editadas pelo
TSE alusivas à obrigatoriedade de abertura de conta bancária por partido político, quando
restar comprovado que o diretório municipal em município pequeno não recebeu recursos do
fundo partidário, tampouco possui patrimônio ou sequer efetuou movimentação financeira,
apresentando contas zeradas. 2. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas. 3. Precedentes desta Corte Eleitoral. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Assim, considerando que não há indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada e de recursos do Fundo Partidário, entendo ser hipótese de aprovação com
ressalvas das presentes contas.
Diante do exposto, julgo APROVADA COM RESSALVAS a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada Partido dos Trabalhadores - PT – Diretório Municipal
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com fulcro no art. 46, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO -Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
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DECISÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXER. FINAN. 2016 - PROC 6427.2017.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 64-27.2017.6.11.0025
Protocolo n°: 14.240/2017
Partido: Partido Verde - PV
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 15.333
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2016,
apresentada pelo Partido Verde – PV – Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT.
O Partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos,
tempestivamente.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 08/10, da qual não
houve impugnação.
O parecer técnico opinou pela desaprovação das contas em epígrafe, fls. 23/24.
O MPE, por sua vez, pugnou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que “o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
O partido político apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos,
ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por
tal agremiação, nem de recursos de origem não identificada.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as
pela aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 o seguinte:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a autoridade judiciária determina,
sucessivamente:
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do
Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
Ademais, segundo a análise técnica, os extratos bancários demonstram que não houve
movimentação financeira na conta do partido.
Por fim, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos ou de documentos equivalentes a esta, uma vez que todas as
peças acostadas pela agremiação partidária se encontram zeradas, mesmo quando há
constituição de advogado nos autos, fato que geraria movimentação de recursos ao menos
estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2016.
Portanto, a constituição de advogado em 2017, especificamente para o processo de prestação
de contas, somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que
serão apresentadas em 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº
9.096/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que “o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional”. Portanto, uma vez que não se trata de processo
administrativo, necessária a constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação
eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao
tema, criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de
movimentação de recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores
acerca do tema.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma
a não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica
jurídica sistemática.
De mais a mais, “a lei não contém palavras inúteis”. Dessa forma, impossível imaginar que
seria criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se
constituindo advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro,
ainda que no exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de
tal procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.464/2015 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício
em que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
Assim, apesar do relatório técnico e o parecer do Ministério Público Eleitoral pugnarem pela
desaprovação das contas apresentadas, entendo que não há motivo para tanto e que houve
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equívoco por parte da análise técnica, uma vez que o relatório demonstra a integral
regularidade das contas, porém, ao seu final, opina pela desaprovação.
Diante do exposto, declaro PRESTADA E APROVADA a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada Partido Verde – PV – Diretório Municipal de Vila Bela
da Santíssima Trindade/MT, determinando ao final seu consequente ARQUIVAMENTO.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral-25ªZE
PROCESSO Nº 8-57.2018.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 8-57.2018.6.11.0025
Protocolo n°: 16.016/2016
Partido: Partido Progressista - PP
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT nº 14.517
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015,
apresentada pelo Partido Progressista - PP - Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
O Partido apresentou as peças enumeradas na Resolução-TSE nº 23.432/2014, que
demonstraram a ausência de movimentação de recursos no período.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 45/46, da qual não
houve impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 54/55.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
O partido político apresentou peças que demonstraram a ausência de movimentação de
recursos no período, ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do
Fundo Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as
pela aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso I, da
Resolução-TSE nº 23.432/2014 o seguinte:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
Segundo a análise técnica, a agremiação partidária não recebeu recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada.
Também não houve qualquer registro que comprovasse movimentação financeira na conta do
partido.
Diante do exposto, declaro PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao exercício de
2015, tendo em vista o art. 45, inciso I, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, apresentadas
Partido Progressista - PP - Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira - Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 002/2017
A MM. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Nova Xavantina/MT, Luciene Kelly Marciano Roos, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial o
denunciado ISAC DE SOUZA CASTRO, filho de Abediel de Souza Castro e Jordenira Maria de
Morais Castro, RG N.º 0676362-6 SSP/MT CPF N.º 496.313.221-49, nascido em 14/08/1972,
natural de Nortelândia-MT, que, nos autos da Ação Penal nº 5-02.2018.6.11.0026, em curso
perante esta zona eleitoral, foi proferida a seguinte Decisão: “Refere-se a procedimento
instaurado em 2014, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 347, do Código
Eleitoral. O MPE em sua manifestação entendeu que o denunciado não atendeu com o devido
zelo ao chamado da justiça, mesmo intimado para o comparecimento em audiência para o
oferecimento de uma benesse, entendeu por bem não se fazer presente. Nesse sentir, não
restou alternativa outra, a não ser impugnar pelo regular prosseguimento do feito. Diante do
exposto, foi determinado a citação do denunciado para, caso queira, apresente manifestação
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defensivas no prazo legal. Com concordância da Juíza Eleitoral, foram realizados todos os atos
peticionados em mandado de citação por oficial de justiça, mandado de citação por carta
precatória, ofício ao SEJUDH, etc. Não sendo possível intimá-lo pessoalmente, considerando
que todas as possibilidades de citação do réu foram esgotadas, por estar em lugar incerto e
não sabido, o MPE manifestou-se pela citação editalícia, nos termos do artigo 363, § 1º. do
Código de Processo Penal, sendo deferido pela Juíza. Posto isto, segue a citação por edital do
denunciado.
FINALIDADE DA CITAÇÃO:
Como requerido ISAC DE SOUZA CASTRO está em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível intimá-lo pessoalmente, intima-o pelo presente a comparecer neste Cartório da 26ª
Zona Eleitoral de Mato Grosso, situado à Avenida Couto Magalhães, n.º 271- Bairro CentroNova Xavantina-MT, CEP n.º 78.690-000, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de apresentar
sua defesa, por meio de advogado legalmente constituído. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital,
que será afixado no local de costume na sede do cartório eleitoral e publicado no Diário de
Justiça Eletrônico do TRE/MT.
Dado e passado nesta cidade e circunscrição de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos
treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Eu, ______, Edivaldo Celestino Barbosa,
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Publique-se. Cumpra-se.
Assinado por: Henrique Geraldo Damaceno - Técnico Judiciário

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 67-58.2017.6.11.0032
Eleitora: Alvaci Viana dos Santos Silva
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado a partir de comunicação da CRE/MT informando a
identificação de transferência ex-ofício da eleitora ALVACI VIANA DOS SANTOS SILVA,
inscrição n.º 0172 3767 1805, para fins de verificação que a operação tenha ocorrido com
fulcro na Lei n.º 6.996/82.
Instruído com a documentação necessária e após manifestação da responsável pela unidade
eleitoral, consta que a eleitora ALVACI VIANA DOS SANTOS SILVA procedeu, anteriormente a
última operação realizada em 16/11/2017 na Central de Atendimento da 32ZE/MT, a
transferência da sua inscrição para o município de Alta Floresta/MT em 03/08/2017.
Nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.996/82, regulamentado pela Resolução TSE n.º 21.538/03,
art. 18, inciso II, a TRANSFERÊNCIA de eleitor será atendida se SATISFEITAS, entre outras
exigências, o TEMPO MÍNIMO de RESIDÊNCIA de 03 (três) meses e o TRANSCURSO de pelo
menos UM ANO do alistamento ou da ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA, não se aplicando essa
exigência em caso de servidor público civil, militar ou autárquico, extensível aos membros da
sua família, que tenham passado a residir em nova localidade por motivo de remoção ou
transferência.
Desta forma, novo requerimento de transferência do seu domicílio poderia ser deferido após o
transcurso de um ano da última transferência (03/08/2017), ou seja, somente em
03/08/2018 será possível realizar nova transferência de domicílio eleitoral e desde que
comprove tempo mínimo de três meses de residência no novo domicílio.
De acordo com a manifestação da chefia eleitoral e com as afirmações da eleitora NÃO EXISTE
FATO ENSEJADOR para a TRANSFERÊNCIA EX-OFÍCIO, tendo ocorrido a operação em virtude
de notório equívoco no atendimento, sendo providenciada a orientação necessária aos
atendentes para evitar casos semelhantes a esse.
“Ex positis”, determino o encaminhamento à Corregedoria Regional de cópia desta sentença e
do formulário próprio para que seja promovida a instrução necessária e REVERSÃO DA
OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, pela CGE, da inscrição eleitoral n.º 0172 3767 1805 de
ALVACI VIANA DOS SANTOS SILVA, com o retorno da última operação para o município de
Alta Floresta/MT.
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após as anotações de praxe, arquive-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Sinop-MT, 5 de dezembro de 2017.
Assinado por: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE SEÇÃO ELEITORAL
PAe nº 1710/2018
Vistos etc.
Trata-se de pedido da FUNAI que postula a criação de seção eleitoral na Aldeia Indígena
Perigara, que abriga a etnia Bororo, localizada em Barão de Melgaço – MT.
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Consta da justificativa do requerimento que a Aldeia Perigara conta com mais de 50
(cinquenta) pessoas aptas ao exercício do voto. Desse modo, com espeque no caput do art.
117 do Código Eleitoral, almeja a instalação da mencionada seção.
A informação acima é condizente à encaminhada pela Comissão de Seções Eleitorais em
Comunidades Indígenas no TRE/MT, na qual, em planilha oriunda da Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde, indica que a localidade em questão possui 51
(cinquenta) pessoas com idade superior a 16 (dezesseis) anos.
Pois bem, em face da informação apresentada, com fulcro no caput do art. 117 do Código
Eleitoral, DEFIRO o pedido aventado, condicionando-se o funcionamento da seção na eleição
ao alcance do número mínimo de eleitores previsto no mesmo artigo.
Publique-se.
Comunique-se a Presidência da Comissão de Seções Eleitorais em Comunidades Indígenas, a
CRE e a Diretoria-Geral do TRE/MT acerca da decisão.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger-MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 12-52.2018.611.0039 DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
Protocolo nº 4413/2018
Eleitora: Sebastiana Tereza de Almeida Nogueira
Vistos etc. Trata-se de processo tendente à verificação de duplicidade de inscrições eleitorais
de Sebastiana Tereza de Almeida Nogueira, conforme ficha de coincidência e espelhos de
consulta ao sistema ELO de fls. 2/4, nos quais denota-se a existência das inscrições eleitorais
nº 002128321821 e 034776131830, ambas supostamente pertencentes à mesma eleitora.
Publique-se edital para ciência dos interessados, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº
21538/2003, pelo prazo de 3 (três) dias.
Tendo em vista a certidão de fl. 4-v, e a simplicidade do caso, deixo de determinar a
intimação pessoal da eleitora, aplicando o disposto no art. 37, verbis:
Art. 37. Recebida a comunicação da coincidência, a autoridade judiciária deverá, de ofício e
imediatamente:
I – determinar sua autuação;
IV – aguardar, sendo o caso, o comparecimento do eleitor ao cartório durante os 20 dias que
lhe são facultados para requerer regularização de situação eleitoral;
VI – determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que comprovadamente pertença(m) a
um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição;
VII – dar publicidade à decisão;
VIII – promover a digitação da decisão;
IX – adotar demais medidas cabíveis.
Relatei. Decido.
As causas de cancelamento da inscrição eleitoral estão relacionadas no art. 71 do Código
Eleitoral, o qual prevê, em seu inciso III:
“Art. 71. São causas de cancelamento:
III - a pluralidade de inscrição;”
No caso em tela, vê-se claramente que ambas inscrições pertencem à mesma pessoa,
havendo discrepância nas datas de nascimento e erro de digitação no nome da genitora da
eleitora.
O art. 40 da norma acima citada indica qual das inscrições deve ser cancelada:
"Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições
liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais
delas deverá, preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;”
Observa-se nos espelhos de fl. 3/4 que as inscrições da eleitora não possuem restrição
atinente a multas nem suspensão de direitos políticos. Por outro lado, a mais antiga foi
efetuada coletando-se os dados biométricos da eleitora, o que tem sido determinado como
prioritário pelo TSE e pelo TRE/MT. Ademais, frise-se que nenhum prejuízo advirá do
cancelamento da inscrição mais recente, o que se coaduna com sua manifestação de vontade
da eleitora certificada à fl. 4-v.
Assim sendo, tendo em vista tratar-se da mesma eleitora, e pelas razões fáticas e jurídicas
acima expostas, determino o cancelamento da inscrição nº 034776131830, e a regularização
da inscrição nº 002128321821. Proceda-se ao lançamento da presente decisão no sistema
ELO. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de
abril de 2018
Assinado por: Paulo de Toledo Ribeiro Júnior - Juiz Eleitoral em substituição
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ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 12/2018
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAO Excelentíssimo Senhor Dr.
Renato José de Almeida Costa Filho, MMº Juiz da 41ª Zona Eleitoral, Município de
Araputanga/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei
etc.
TORNA PÚBLICO aos que deste Edital tomarem conhecimento, que o Diretório Municipal do
Partido Progressista – PP – Exercício financeiro de 2014 – Reserva do Cabaçal – Adv: Tuliane
Patrice Franchi Barros – OAB/MT n° 14.517, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira, que encontra-se à disposição no Cartório desta 41ª Zona Eleitoral,
pelo prazo de 03 (três) dias após a publicação deste edital, facultando a qualquer interessado
impugná-lo, nos termos do art. 45, inciso I da resolução TSE 23.464/2015.
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, Andressa Alves Almeida Barros, Servidora legalmente
requisitada, digitei e conferi.
Araputanga – MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: ANDRESSA ALVES ALMEIDA BARROS - Servidora Legalmente
Requisitada

DESPACHOS
PROCESSO N° 75-08.2017.6.11.0041
Prestação de Contas – PC
Exercício 2014
PARTIDO PROGRESSISTA – PP, Reserva do cabaçal/MT
Advogado(a): Tuliane Patrice Franchi Barros – OAB/MT n° 14.517.
Visto e bem examinado.
Trato de processo de prestação de contas anual do partido em epígrafe, em que foi
apresentada declaração de ausência de movimentação financeira prevista no §4º do art. 32
da Lei nº 9096/1995.
Ante o exposto, determino o processamento das contas conforme procedimento previsto no
art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015, e a atualização da capa dos autos para a inclusão
do nome do advogado.
Às providências.
Araputanga-MT, 06 de abril de 2018.
Assinado por: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 014/2018 - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2016
EDITAL DE CITAÇÃO N.º 014/2018
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Excelentíssimo Senhor Conrado Machado Simão, MM. Juiz da 42ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial
ao eleitor abaixo indicado, e a quem interessar possa, que foi instaurado procedimento para
aplicação de multa ao mesário convocado para os trabalhos eleitorais nas Eleições Municipais
de 2016, que não se apresentou no dia pleito e não ofereceu justificativa para sua ausência
no prazo legal, servindo o presente para CITAR o referido eleitor que não foi encontrado em
seu endereço, para, querendo, apresentar justificativa a este Juízo, no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar do prazo do Edital, que se iniciará a contar da última publicação no Diário da
Justiça Eletrônico.
Nome
Inscrição
Nº SADP
FABIANA DOS SANTOS ALVES
012808762380
1910/2018
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
determinou o Exmo. Sr. Juiz que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, em 03 (três) edições, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado neste município de Sapezal-MT, aos onze dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezoito. Eu, ________, Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório, digitei e subscrevi
(delegação constante da Portaria nº 03/2017). Nada mais.
Assinado por: Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório
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ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
AÇÃO PENAL AP Nº 100-03.2017.6.11.0047 - CITAÇÃO
Autos nº 100-03.2017.6.11.0047
Assunto: Ação Penal – Crime Eleitoral – Art. 299 Caput CE
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Iomara Santana Mara Kisner de Moraes.
EDITAL DE CITAÇÃO N.º 001/2018-47ZE/MT
A Excelentíssima Senhora Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, MM.
Juíza da 47ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial a
senhora IOMARA SANTANA MARA KISNER DE MORAES, vulgo “MARA KISNER’, brasileira,
separada, apresentadora de televisão, nascida em 01/11/1977, portadora do RG n. 10307370
e inscrita no CPF sob o n. 289.139.058-09, filha de Yovalde Rosa de Moraes e Maria das
Graças Ramos de Moraes, para que tome conhecimento da denúncia contra si apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral de Barra do Garças-MT, bem como para se defender, no prazo
legal de 10 (dez) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE), e afixado no local de
costume, na sede do Cartório da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT, pelo prazo de 60
(sessenta) dias.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças/MT, aos cinco dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezoito (05.02.2018), eu, Genilson Ramos de Souza, Técnico Judiciário do
TRE/MT e Chefe de Cartório, digitei, conferi e, por ordem da MM. Juíza Eleitoral, subscrevi.
Assinado por: GENILSON RAMOS DE SOUZA - CHEFE DE CARTÓRIO

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 30/04/2018, 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:
49ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prazo para conservação
(Tabela
de
Descrição de documentos para descarte e período de referência
Temporalidade - Prov.
nº 09/2014)
Guias de remessa de material - até 2016.
01 ano
Documentos recebidos pela 49ª Zona Eleitoral (ofícios, e-mails,
memorandos, requerimentos diversos), exceto os que registram algo 10 anos
para fins históricos, administrativos ou judiciais - até 2006.
Certidões avulsas - até 2006.
10 anos
Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos e
informações expedidos pela 49ª Zona Eleitoral, exceto os que
10 anos
registram algo para fins históricos, administrativos ou judiciais - até
2006.
Editais emitidos pela 49ª Zona Eleitoral (exceto os editais de
convocação de mesários e os que registram algo para fins históricos, 10 anos
administrativos ou judiciais) - até 2006.
· Documentos seriados ou guardados apartados para controle
(sentenças impressas, mandados, informações e mensagens
eletrônicas numeradas), exceto os que registram algo para fins 10 anos
históricos, administrativos ou judiciais e não foram juntados a
qualquer documento de arquivo permanente - até 2006.
Guias de multa paga - até 2006.
10 anos
Requerimentos de justificativa eleitoral (apresentados depois do
10 anos
pleito) - até 2006.
Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os requerimentos
05 anos
de alistamento eleitoral - RAE) relativos à alistamento, transferência,
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. 2622

Cuiabá, segunda-feira, 16 de abril de 2018

47

revisão ou segunda via - até 2012.
Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto os que
05 anos
integram processo - até 2012.
Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos PETES 01 ano
até 2016.
Boletins de urna e zerésimas - até 2006.
10 anos
Comprovantes de votação (canhotos) - até 2006.
10 anos
Relações de comissões de transporte de eleitores - até 2006.
10 anos
Fichas de mesário e demais documentações referentes - até 2006.
10 anos
Vistorias dos locais de votação - até 2006.
10 anos
Formulários de justificativa eleitoral (apresentados no dia do pleito),
01 ano
cujos lançamentos foram conferidos no cadastro eleitoral - até 2016.
Listas dos candidatos para cabine - até 2016.
01 ano
Manuais para orientação (eleitor, mesário, chefe de cartório, juiz
eleitoral, etc.) com data impressa que não podem ser reutilizados - 01 ano
até 2016.
Materiais de propaganda institucional do TSE/TRE (folders, cartazes,
01 ano
etc.) com data impressa que não podem ser reutilizados - até 2016.
Recibos de materiais de eleições - até 2016.
01 ano
Recibos de entrega de BUs - até 2016.
01 ano
Formulários de título eleitoral e respectivos PETES inutilizados - até
março de 2018.
58ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO (EXTINTA) - VÁRZEA GRANDE
Prazo para conservação (Tabela
Descrição de documentos para descarte e período de
de Temporalidade - Prov. nº
referência
09/2014)
Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os
requerimentos de alistamento eleitoral - RAE) relativos à 05 anos
alistamento, transferência, revisão ou segunda via - até 2012.
Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto os
05 anos
que integram processo - até 2012.
Formulários de título eleitoral e respectivos PETES inutilizados
- até dezembro de 2017.
Ressalte-se que o prazo para manifestação e impugnação de interessados será de 3 (três)
dias a contar da última publicação do Edital de descarte/fragmentação de materiais e
documentos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15
(quinze) dias no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande - MT, aos oito dias do mês de março do ano
de dois mil e dezoito. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, ________, Analista
Judiciário e Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, digitei.
Assinado por: João Bosco Soares da Silva - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 04/2018 49ª ZE
Relação de operações realizadas no cadastro eleitoral no período de 1 de janeiro a 31 de
março de 2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz em substituição da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei torna pública, para conhecimento
dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 46, § 6º, do Código
Eleitoral, 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 1 de
janeiro a 31 de março de 2018, sendo deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-42018-20180413124126920-a5b64c1bcb84194bf28840703eaa3f00.pdf
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância
expedi este edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias.
NADA MAIS.
Várzea Grande-MT, 13 de abril de 2018.
Assinado por: CARLOS JOSÉ RONDON LUZ - JUIZ DA 49ª ZONA ELEITORAL, EM
SUBSTITUIÇÃO

ATOS DA 50ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DESCARTE DE MATERIAL
EDITAL DE DESCARTE DE MATERIAISNº. 002/2018DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MMº. JUÍZ DESTA 50ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO
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DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
FAZ SABER que, consoante a decisão de fls. 04 (quatro) dos autos n.º 3-57.2018.6.11.0050,
nos termos da Res. TSE nº. 21.538/03 (art. 55), Provimento n. 09/2014, será realizada entre
os dias 30 de abril a 07 de maio de 2018 às 8:00 horas, na presença das pessoas por ela
autorizadas, sendo a Chefe de Cartório Maria Ignez Olímpio Pettená Izolani e o Servidor
Requisitado Osmar Fernandes Ribas, nas dependências da sede da 50ª Zona Eleitoral, sito na
Av. Rondonópolis, nº. 39, Centro, nesta cidade de Nova Monte Verde/MT, a trituração dos
materiais abaixo listados, podendo tal ato ser acompanhado por quem interessar:



RAE do ano 2004 do Município de Nova Bandeirantes, Lotes de banco de Erros:
050/2004, 054/2004, 081/2004, 085/2014, 086/2004, 089/2004, 092/2004,
134/2004.



RAE do ano 2004 do Município de Nova Bandeirantes, Lotes: 013/2004, 014/2004,
085/2014, 087/2004.



RAE do ano 2011 dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás,
Lotes: 0024/2011 ao 0036/2011.



RAE do ano 2012 dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás,
Lotes: 001/2012 ao 024/2012.



ASE do ano de 2006; ASE 019, ASE 043, ASE 337.



ASE do ano de 2007; ASE 019, ASE 043, ASE 256, ASE 337, ASE 345, ASE 540.



Notificações ano de 2005 – Notificações aos eleitores / Eleições de 2005.



Protocolo de entrega de título eleitoral do ano de 2001, 2007, 2008, 2009 e 2010.



Ofícios do ano de 2006: Ofícios recebidos e expedidos ao TRE-MT.



Ofícios do ano de 2007: Ofícios recebidos e expedidos ao TRE-MT.



Requerimento do ano 2002, 2003, 2006, 2007 - Desfiliações Partidárias.



Cadernos de Revisão de Eleitorado do ano de 2007 do município de Apiacás.



Formulários de Justificativas Eleitoral do ano de 2008, apresentadas no dia do pleito
dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás.



Formulários de Justificativas Eleitoral do ano de 2010, apresentadas no dia do pleito
dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás.



Formulários de Justificativas Eleitoral do ano de 2014, apresentadas no dia do pleito
dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás.



Formulários de Justificativas Eleitoral do ano de 2016, apresentadas no dia do pleito
dos Municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás.



Boletins de Urna e Zerésimas do ano de 2004, dos Municípios de Nova Monte Verde,
Nova Bandeirantes e Apiacás.



Recibos de Entrega de Materiais de eleições do ano de 2014, dos Municípios de Nova
Monte Verde e Apiacás.

E, para que ninguém alegue desconhecimento do ato, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral publicar o presente Edital no átrio do Cartório e DJE/TRE-MT. Eu,
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______________________ Maria Ignez Olímpio Pettená Izolani, Chefe de Cartório, digitei e o
conferi.
Nova Monte Verde/MT, 09 de abril de 2018.
Assinado por: MARIA IGNEZ OLÍMPIO PETTENÁ IZOLANI - CHEFE DE CARTÓRIO 50ª
ZE/MT

SENTENÇAS
EXECUÇÃO PENAL - 6-40.2017.6.11.0050
TERMO DE AUDIÊNCIA
Autos n. 6-40.2017.611.0050
Nova Monte Verde/MT, 3 de abril de 2018, Horário: 14h.
Presentes
Juiz Eleitoral: Bruno César Singulani França
Promotor de Justiça Eleitoral: Cleuber Alves Monteiro Junior
Apenado: Sebastião Ronquingali
Advogado: Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT n. 13.964;
Finalidade: Admonitória
Ocorrências
Declarada aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima descritas.
O MM Juiz reiterou os termos da audiência realizada às fls. 12, cientificando o reeducando de
seus deveres à substituição da pena.
Deliberações
Pelo MM Juiz foi dito: “A presente assentada destina-se a reiterar os termos da decisão de fls.
09/12, bem como estabelecer a forma de cumprimento da prestação pecuniária, que
determino seja vertida em favor da APAE de município de Nova Bandeirantes/MT em até 60
(sessenta) dias.
Quanto à limitação de final de semana, diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou
similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional
adequado, ficará o recuperando em situação de PRISÃO DOMICILIAR.
Desde já o recuperando se compromete a cumprir as seguintes condições:
1) O recuperando deverá recolher-se em sua residência nos finais de semana e feriados em
que não trabalhar, no período compreendido entre 20h00min de sexta-feira até 06h00min da
segunda-feira;
* O reeducando informará documentalmente na secretaria, em até 7 dias, o(s) endereço(s) de
sua(s) residência(s).
2) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que passará a residir –
na residência ou no trabalho – exceto em situações devidamente justificadas previamente ou
em situações de caso fortuito ou força maior;
*A participação do recuperando em cultos religiosos noturnos é permitida mediante
autorização judicial, devendo ser juntada carta da liderança religiosa contendo o endereço da
igreja e os dias e horários do culto.
Fica desde já advertido o reeducando que qualquer das condições impostas, uma vez
quebrada, implicará automaticamente na regressão do regime. Saem os presentes intimados.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
Juiz Eleitoral:
Promotor de Justiça Eleitoral:
Reeducando:
Advogado:
Assinado por: BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA - JUIZ ELEITORAL 50ZE/MT
INQUÉRITO 2-72.2018.6.11.005
TERMO DE AUDIÊNCIA
Autos n. 2-72.2018.611.0050
Nova Monte Verde/MT, 3 de abril de 2018, Horário: 14h30.
Presentes
Juiz Eleitoral: Bruno César Singulani França
Promotor de Justiça Eleitoral: Cleuber Alves Monteiro Junior
Autores do Fato: Neura Groch Campos e Zenilde Alves dos Santos
Advogado: Fernando Luis Veríssimo, OAB/MT n. 14.357;
Finalidade: Proposta de Transação Penal
Ocorrências
Declarada aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima descritas. As
autoras do fato solicitaram a alteração da proposta constante às fls. 55, à vista de sua atual
situação econômica, com o que o Ministério Público concordou, reformulando a proposta nos
seguintes termos:
a) Pagamento do valor de 2,5 salários mínimos em favor da APAE de Nova Monte Verde/MT
em até 5 (cinco) parcelas;
As autoras do fato aceitaram a proposta de transação penal, ora reformulada.
A defesa requereu prazo de 05 dias para juntada de procuração, o que foi deferido.
Deliberações
Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos etc. Tendo em vista a transação penal efetuada entre o
Ministério Público e o autor do fato, e diante da ausência de fato impeditivo, em atenção ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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que dispões o artigo 79 da Lei 9.099/95, admito a transação penal proposta pelo Ministério
Público e a homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos e condições
especificados nesta assentada.
Ciente o autor do fato da obrigação assumida, nos termos do art. 76, § 4° da Lei 9.099/95,
acolhida a proposta, advirto o infrator que durante cinco anos ininterruptos, não volte a
praticar atos dessa natureza.
Dessa forma, cumprida a obrigação assumida e tendo a transação efeito de sentença entre as
partes, homologo-a para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Cumprido o acordo e
transcorrido in albis o prazo recursal previsto no art. 2°, da Lei 9.099/95. No caso de
descumprimento haverá continuidade da persecução penal.
Sai intimado o acusado para dar cumprimento à transação. Após a comprovação nos autos,
venham conclusos para extinção.
Defiro o prazo de 5 dias para juntada de procuração.
Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ”
Juiz Eleitoral:
Promotor de Justiça Eleitoral:
Autoras do Fato:
Advogado:
Assinado por: BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA - JUIZ ELEITORAL 50ZE/MT

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROC. N. 98-45.2015.6.11.0001
Prestação de Contas – Partido da Social Democracia Brasileira.
Exercício Financeiro – 2014.
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT n. 14.039)
Vistos.
Intime-se o Partido Político para que complemente a documentação e atenda aos pedidos de
esclarecimentos constantes no parecer técnico de fls. 217/220, no prazo de 20 (vinte) dias.
Se decorrer o prazo, sem regularização, certifique-se e encaminhem-se os autos para parecer
do representante Ministerial.
Se cumprido o prazo e verificando a desnecessidade de novas diligências, elabore-se o
parecer técnico conclusivo.
Na sequência, conclusos.
Cuiabá, 10 de abril de 2018.
Assinado por: Celia Regina Vidotti, Juíza Eleitoral 55ª. Zona

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 07/2018 - IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N.º 07/2018
Torna público o prazo para impugnação da prestação de contas apresentada - Exercício de
2015.
A Excelentíssima Senhora CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, Juíza da 60ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, em conformidade
com o que dispõe a Resolução TSE nº. 23.464/2015, e considerando o fim do prazo de
disponibilização constante no EDITAL N.º 11/2016, FAZ SABER que, no prazo de 5 (cinco)
dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do §3º, do art. 31, da Res.
TSE nº 23.464/2015 e do art. 35, da Lei nº 9.096/95.
Partido SOLIDARIEDADE – SD – Processo nº 11-72.2016.6.11.0060, que apresentou a
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2015, com base no EDITAL N.º 11/2016.
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 afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do Parecis, aos treze dias do mês de abril de
2018 (13/04/2018). Eu, MARCOS JOSÉ MUNIZ COSTA, Técnico Judiciário, preparei e conferi o
presente edital, subscrevendo-o ao final, por força do ato de delegação contido na portaria
02/2017.
Assinado por: Marcos José Muniz Costa - Técnico Judiciário - 60ª ZE

PORTARIAS
PORTARIA 03/2018
A Exma. Senhora Drª. Claudia Anffe Nunes da Cunha, MMª Juíza da 60ª Zona Eleitoral,
Município de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 35, inciso X, 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio);
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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CONSIDERANDO a criação da Escola Municipal de Educação Indígena Bacaval, Situada na
Aldeia Bacaval;
RESOLVE:
Art. 1º Designar como local de votação para funcionamento de Mesas Receptoras de Votos o
seguinte local:
I – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDÍGENA BACAVAL, situada na Aldeia Indígena
Bacaval, distante 50km do Centro do Município de Campo Novo do Parecis, via Rodovia MT
235, Zona Rural do Município de Campo Novo do Parecis/MT.
Art. 2º Compete à chefia do Cartório da 60ª Zona Eleitoral providenciar o lançamento das
informações necessárias para criação do local de votação no Sistema Elo.
Art. 3º Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo
prazo de três dias.
Art. 4º Encaminhe-se cópia desta Portaria à Câmara de Vereadores, Prefeitura, e Secretaria
de Educação do Município de Campo Novo do Parecis, para ciência.
Publique-se. Cumpra-se.
Campo Novo do Parecis - MT, 12 de abril de 2018.
Assinado por: Claudia Anffe Nunes da Cunha - Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO 10/2018
PROCESSO Nº: 172-82.2016.6.11.0060 PROTOCOLO Nº: 84.773/2016
ASSUNTO: Termo Circunstância de Ocorrência – Eleitoral – Boca de Urna
AUTOR DOS FATOS: Janaine Leite Rodrigues
ADVOGADO: Milton do Prado Gunthen – OAB/MT 3976
INTIMAÇÃO
De ordem da Exma. Sra. Juíza Eleitoral da 60ª Zona, Dra. Claudia Anffe Nunes da Cunha,
intimo JANAINE LEITE RODRIGUES, por seu advogado Dr. MILTON GUNTHEN DO PRADO,
inscrito na OAB/MT sob o n. 3976, para, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciar o pagamento da
transação penal aceita às f. 20/21 (R$1.000,00 em cinco parcelas mensais de R$ 200,00),
conforme os dados abaixo relacionados.
BANCO DO BRASIL
Agência: 3036-8
Conta: 315500500
Transação de Caixa: 213 – Depósitos Judiciais
No prazo de 05 (cinco) dias, conforme concedido no despacho de f. 34, a autora dos fatos
deverá providenciar o depósito inicial no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e apresentar o
comprovante de depósito ao Cartório Eleitoral, para juntada nos autos.
As demais parcelas (4 parcelas), que vencerão nos meses subsequentes, deverão ser
depositadas mensalmente conforme data do depósito inicial, de acordo com o definido na
transação penal e apresentadas ao Cartório para juntada nos autos.
Assino a presente intimação, por força do ato de delegação contido na Portaria 02/2017.
Sede do Juízo Eleitoral e Informações: Av. Brasil, nº 1200 NE, Centro, Campo Novo do Parecis
– MT, CEP 78.360-000. Telefones: (65) 3382-2101. Endereço Eletrônico: zona60@tremt.jus.br.
Campo Novo do Parecis/MT, 13/04/2018
Assinado por: Arthur Henrique Ferreira da Silva - Chefe de Cartório (por ordem - Port.
2/2017)

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Autos nº
: 948-57.2016.611.0061
Autor do Fato
: Edilson Lourenço de Souza
Advogado
: Otto Marques de Souza OAB/MT n° 12.404/A
Vistos.
O acusado Edilson Lourenço de Souza, qualificado nos autos, aceitou inicialmente proposta de
transação, mediante o pagamento de prestação pecuniária.
Os autos obedeceram os trâmites legais, tendo decorrido o integral cumprimento da obrigação
imposta, conforme comprovantes acostados (fls. 32 e 36).
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, às fl. 38, pugnou pela extinção
da punibilidade.
É o relatório. DECIDO.
Percebe-se que o autor do fato cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta. Dessa
forma, acolho o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral.
Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos no arts. 76, § 4o., e 89, §
5o., da Lei n. 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente ao presente caso
do acusado Edilson Lourenço de Souza.
Decorrido o prazo legal, procedam-se as anotações, baixas, comunicações devidas e, sob a
observância das formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Comodoro –MT, 11 de abril de 2018.
Assinado por: Marcelo Sousa Melo Bento de Resende - Juiz em Substituição da 61ª
Zona Eleitoral
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