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ATOS DO PLENO
ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO - EDITAL 128/2018
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o(s)
seguinte(s) acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 26625
PROCESSO Nº 74-17.2015.6.11.0001 – CLASSE - E.Dcl. no RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURÍDICA - PESSOA FÍSICA - CUIABÁ-MT - 1ª
ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES DE 2014
EMBARGANTE(S): SPE CUIABÁ CENTRAL PARQUE LTDA
ADVOGADO(S): JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4.611-B/MT
ADVOGADA(S): BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
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ADVOGADO(S): FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB: 11.264/MT RENATO VALÉRIO
FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15.629/MT
ADVOGADA(S): SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
ADVOGADO(S): RONIMÁRCIO NAVES - OAB: 6.228/MT JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR OAB: 11.785/MT
ADVOGADA(S): KASSIA RABELO SILVA - OAB: 16.874/MT
ADVOGADO(S): ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
EMBARGANTE(S): MARCELO BENEDITO MALUF
ADVOGADO(S): ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADA(S): KASSIA RABELO SILVA - OAB: 16.874/MT
ADVOGADO(S): JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT RONIMÁRCIO NAVES
- OAB: 6.228/MT
ADVOGADA(S): SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
ADVOGADO(S): RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15.629/MT FILINTO CORRÊA
DA COSTA JUNIOR - OAB: 11.264/MT
ADVOGADA(S): BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
ADVOGADO(S): JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4.611-B/MT
EMBARGANTE(S): LEONARDO CHICRE MALUF
ADVOGADO(S): ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADA(S): KASSIA RABELO SILVA - OAB: 16.874/MT
ADVOGADO(S): JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT RONIMÁRCIO NAVES
- OAB: 6.228/MT
ADVOGADA(S): SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
ADVOGADO(S): RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15.629/MT FILINTO CORRÊA
DA COSTA JUNIOR - OAB: 11.264/MT
ADVOGADA(S): BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
ADVOGADO(S): JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4.611-B/MT
EMBARGANTE(S): MARCOS ANTONIO MALUF
ADVOGADO(S): ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADA(S): KASSIA RABELO SILVA - OAB: 16.874/MT
ADVOGADO(S): JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT RONIMÁRCIO NAVES
- OAB: 6.228/MT
ADVOGADA(S): SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
ADVOGADO(S): RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15.629/MT FILINTO CORRÊA
DA COSTA JUNIOR - OAB: 11.264/MT
ADVOGADA(S): BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
ADVOGADO(S): JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4.611-B/MT
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES DE 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR. NÃO CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE
REVOLVIMENTO DO MÉRITO COM BASE NOS MESMOS FATOS E PROVAS, DEVIDAMENTE
APRECIADOS. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ADMISSÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
PREVISTAS NO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C O ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Considerando que, no aresto embargado consignou-se, de forma clara, a desnecessidade
da prova testemunhal porquanto em nada contribuiria para deslinde da questão, uma vez que
a prova de doação acima do limite, pela própria natureza da controvérsia, é eminentemente
documental, e o conceito de faturamento é o tributário é aquele que está previsto no art. 37
do regulamento do imposto de renda, refuta-se a alegação de ocorrência de omissão.
2. Tendo constado expressamente do aresto objurgado que em não havendo dilação
probatória, não há que se falar em alegações finais, bem como ter sido colacionado
jurisprudências nesse sentido, e concluído que se o CPC autoriza julgamento antecipado da
lide, diante da ausência da necessidade de produção de prova em audiência, desnecessária
seria a abertura de prazo para oferecimento de alegações finais, conforme texto do art. 22,
inciso X, da LC 64/90, assim, de igual forma, não há que se falar em omissão, restando
incólume o julgado.
3. Os embargos declaratórios devem ser utilizados como instrumento de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, e jamais como instrumento de reiteração de argumentos e
fundamentos, com intuito de sopesar novamente a prova constante dos autos.
4. [...] "Os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria, pressupondo omissão,
obscuridade ou contradição, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não enseja sua oposição. 3. In casu, o que ocorre verdadeiramente é a tentativa,
pela via oblíqua, de se proceder ao rejulgamento da matéria pelo Colegiado do TSE, pretensão
que não se revela cabível nos aclaratórios." [...] (TSE, REsp n.º 49648, Rel. Min. Luiz Fux,
DJE. 27/10/2017)
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 7 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
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2) ACÓRDÃO Nº 26626
PROCESSO Nº 309-75.2016.6.11.0024 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO - ALTA FLORESTA/MT - 24ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "PARANAÍTA PODE MAIS"
ADVOGADO(S): LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - OAB: 11.061-A/MT
RECORRIDO(S): ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO FURIM - OAB: 6.543/MT
RECORRIDO(S): SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO FURIM - OAB: 6.543/MT
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE.
ALEGADA CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. SUPOSTA
CESSÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA QUANTO AO LIAME DE CESSÃO ILÍCITA DE MAQUINÁRIO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Exige-se conjunto probatório robusto, coerente e harmônico para procedência de AIJE por
abuso, de modo a ensejar a aplicação das gravíssimas sanções de cassação de registro ou
diploma, além da inelegibilidade, previstos legalmente.
2. No caso dos autos, em face da grande estiagem e pedido da população local houve a
utilização de maquinário da prefeitura, mediante o pagamento de uma taxa, para
readequação dos bebedouros utilizado pelos animais, não caracterizando assim atos de abuso
de poder de autoridade ou econômico, tampouco conduta vedada aos agentes públicos em
campanha.
3. As provas dos autos são sólidas em indicar que ao uso do maquinário não foi atrelada
qualquer finalidade eleitoral.
4. Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 8 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
3) ACÓRDÃO Nº 26627
PROCESSO Nº 317-58.2016.6.11.0022 – CLASSE - Ag/Rg no RE
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - VEREADOR - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
AGRAVANTE(S): GERALDO ANTONIO DO SANTOS
ADVOGADO(S): LUCIANO MENON DE FREITAS - OAB: 23.150/MT
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ELEITORAL EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA
PARTE RECORRENTE. RENÚNCIA AO INSTRUMENTO DE MANDATO DEVIDAMENTE
COMUNICADA PELO ADVOGADO À PARTE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. OMISSÃO EM
CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO
COM A PETIÇÃO DE AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA.
DESPROVIMENTO.
Constatada a omissão do recorrente em constituir novo procurador, em que pese haver sido
regulamente intimado para tanto, de acordo com o inciso I, do § 2º, do art. 76, do Código de
Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A juntada de novo
instrumento de procuração, por intermédio da petição de agravo regimental, não decreta
eficácia retroativa ao vício verificado, pois se opera a preclusão em relação ao prazo
assinalado pelo juiz para regularização da representação processual.
Desprovimento do agravo.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Cuiabá, 8 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO-Relator
4) ACÓRDÃO Nº 26630
PROCESSO Nº 862-43.2016.6.11.0018 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE GASTOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - DRONES VEÍCULO - PORTO ESPERIDIÃO/MT - 18ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "SERIEDADE E RENOVAÇÃO COM PORTO ESPERIDIÃO"
ADVOGADO(S): VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB: 14.862/MT
ADVOGADA(S): ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB: 21.789/MT
RECORRIDO(S): MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - OAB: 10.565/MT
RECORRIDO(S): ANTÔNIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO
ADVOGADO(S): ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - OAB: 10.565/MT
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RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE GASTOS EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE "DRONES". ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA
DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA DO REPRESENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto à omissão na prestação de contas, em face do candidato ter deixado de mencionar
gastos com doação ou locação do "drone", não restou provado nos autos vínculo algum entre
aludidos candidatos e o proprietário da aeronave não tripulada, para captação de imagens
para campanha eleitoral, o que, por si só, desonera os recorridos da obrigação de mencionar
aludido gasto na prestação de contas.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que os candidatos firmaram pacto com
o proprietário de "drone", para que este fizesse a captação de imagens e sua divulgação em
prol de suas campanhas eleitorais; a autora, tampouco, demonstrou que essa
captação/divulgação teria efetivamente causado impacto nas eleições, com quebra da
isonomia entre os candidatos, a ponto de comprometer a normalidade do sufrágio.
3. A comprovação do ato abusivo é ônus do demandante. As provas apresentadas devem,
além do mais, assinalar robustez para que sejam aplicadas as sanções rigorosas dispostas na
lei. Ação de investigação judicial eleitoral improcedente.
4. Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 8 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
5) ACÓRDÃO Nº 26635
PROCESSO Nº 56-29.2017.6.11.0032 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REFERENTE AO
PROCESSO Nº 68-14.2015.6.11.0032 - CLASSE: RP - SINOP/MT - 32ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2014
RECORRENTE(S): TAMOIO REBOQUE PARA VEÍCULOS LTDA - EPP
ADVOGADO(S): LAURO JOSÉ DA MATA - OAB: 3.774/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO
JURISDICIONAL SE FUNDAMENTOU EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO
DA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO NO
PROCESSO DE ORIGEM. SENTENÇA PROFERIDA EM TOTAL OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO
LEGAL DA ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVER DECISÃO QUE JULGA PARCIALMENTE
PROCEDENTE REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM MULTA. PRECEDENTES DO TSE. UTILIZAÇÃO
REITERADA DE AÇÃO ANULATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 8 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de
maio do ano dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO -Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
EDITAL N°130/2018/CPJ/SJ PARA PUBLICAÇÃO DECISÃO MONOCRÁTICA
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica–se a seguinte
decisão proferida em sede de Recurso Especial, conforme processo abaixo (Lei nº
11.419/2006, art. 4º, § 2º):
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-83.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT
ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5073/MT
ADVOGADA: BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20170/MT
RELATOR(A): DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT, em face do acórdão nº 26467, assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. DIRETÓRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADES
DETECTADAS. DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. IRREGULARIDADES SANADAS EM PARTE.
1. A não apresentação da prestação de contas parcial ante a justificativa de que não foi
possível o envio da prestação parcial não é argumento válido, mesmo ante a impossibilidade
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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de envio devido à extemporaneidade da tentativa. Falha formal e anotação de ressalva. 2.
Apresentação tardia da prestação de contas final, com dois dias de atraso. Falha formal e
anotação de ressalva. 3. Não apresentação dos extratos bancários destinados à
movimentação de outros recursos e de recursos do Fundo Partidário, apesar da alegação de
que seria providenciada a sua juntada aos autos. Falha grave. 4. Divergência entre as
informações do período de gestão dos representantes partidários constantes da prestação de
contas em apreço e aquelas registradas nesta Justiça. Apesar da alegação de que seria
providenciada a sua juntada aos autos, não houve cumprimento. Falha formal e anotação de
ressalva. 5. Existência de dívidas de campanha e não apresentação dos documentos previstos
no artigo 27, § 6º, da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acata-se a alegação de inexistência de
obrigação de autorização da direção nacional, todavia, a não apresentação dos demais
documentos faz persistir a irregularidade. Falha grave. 6. Existência de transferências diretas
efetuadas a outros prestadores de contas não registradas. Apesar da alegação de não registro
devido à ausência dos recibos eleitorais, a doação de material de publicidade, bens estimáveis
em dinheiro, deve ser objeto de registro, conforme o artigo 6º, § 3º, inciso II, da resolução
TSE n. 23.463/2015. Não acatamento. Falha grave. 7. Divergência entre despesa informada e
aquelas constantes da base de dados desta Justiça. Alegação de que foi procedida a correção
da falha no sistema SPCE. Não cumprimento. Falha grave. 8. Omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados desta
Justiça. Omissão de registro de quatro notas fiscais. Alegação de manutenção de contato com
a fornecedora objetivando a regularização. Não cumprimento. Falha grave. 9. Existência de
contas bancárias não registradas. Alegação de que seria providenciada a juntada dos extratos
bancários aos autos. Não cumprimento. Falha grave. 10. Realizada a análise das contas e
concedida oportunidades para o saneamento das irregularidades detectadas, as contas devem
ser desaprovadas nos termos do parecer conclusivo, principalmente quando a maioria das
falhas apontadas são consideradas de natureza grave. 11. Desaprovação das contas, que
acarreta a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário. 12. A periodicidade do
prazo da suspensão deve ser proporcional e razoável à gravidade das irregularidades
constatadas, nos termos do artigo 68, § 5º, da Resolução TSE n. 23.463/2015. Com esteio no
art. 276, inc. I, alínea "a" , do Código Eleitoral, e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal,
postula o recorrente, em síntese, seja o presente recurso processado e admitido, com
remessa ao colendo Tribunal Superior Eleitoral.
Alega que o acórdão objurgado teria contrariado o art. 37, § 11, da Lei nº 9.096/95, no
tocante à possibilidade de juntada aos autos, a qualquer tempo, de documentos hábeis a
esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral, enquanto não transitada em julgado a
decisão, e que sua recusa teria implicado cerceamento de defesa. Nesse sentido, acresce que
"a decisão de fs. 222-v, ao indeferir o excepcional e justificado pedido de RETIRADA DO
PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO do dia 18/12/2017, deixando assim de analisar a
prestação de contas tipo retificadora, foi proferida contra expressa disposição da Lei dos
Partidos, de nº 9.096/95" . Aduz que "analisando-se a r. decisão recorrida, a conclusão que se
chega, data venia, é que a mesma não foi devidamente fundamentada, não observando
preceitos constitucionais (art. 93, IX, CF/88), e processuais (art. 11, 371 e 489, II, CPC/15) e
ferindo, ainda, o contraditório substancial e efetivo, consagra inaceitável injustiça e ofensa ao
direito do recorrente" . Ao final, pleiteia conhecimento do presente recurso especial eleitoral e,
"preliminarmente" , afirma que "a decisão contida no Acórdão recorrido, de nº 26467, está
irremediavelmente acometida de nulidade absoluta; tanto porque negou vigência ao art. 37, §
11, da Lei nº 9.096/95, como porque, via de consequência, cerceou a garantia constitucional
à ampla defesa e ao contraditório, afrontando, ainda, flagrantemente, o devido processo
legal" .
Requer ainda encaminhamento dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral e provimento ao
recurso especial eleitoral apresentado, a fim de obter a anulação da decisão atacada e novo
julgamento desta Corte, após nova manifestação do órgão técnico em relação à prestação de
contas retificadora.
É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. O recurso especial eleitoral de fls. 191/217, é
tempestivo e subscrito por advogado com procuração nos autos (fl. 24), motivos pelos quais,
atendidos os requisitos legais, deve ser conhecido. Inicialmente, cumpre ressaltar que,
diversamente do que afirma o recorrente, o acórdão atacado determinou a suspensão do
recebimento de cotas do fundo partidário por seis meses, a ser aplicada no ano seguinte ao
do trânsito em julgado da decisão que desaprovou as contas. No mérito, não merece
prosperar o presente recurso, haja vista o não atendimento dos pressupostos legais, os quais
estão contemplados no art. 121, § 4º, incs. I e II, da Constituição da República, bem ainda,
no art. 276, inc. I, alíneas "a" e "b" , do Código Eleitoral, in verbis: Art. 121. Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito
e das juntas eleitorais. [...] § 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente
caberá recurso quando: I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou
de lei; II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em
que cabe recurso para o Tribunal Superior: I - especial: a) quando forem proferidas contra
expressa disposição de lei; b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou
mais tribunais eleitorais. No que pese o art. 37, § 11, da Lei nº 9.096/95 garantir aos órgãos
partidários a apresentação de documentos hábeis a esclarecer questionamentos da Justiça
Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em
julgado a decisão que julgar a prestação de contas, isso não exime os partidos políticos de
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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. 2643

Cuiabá, quarta-feira, 16 de maio de 2018

6

observarem os prazos legais para manifestação. Nesse sentido é a a jurisprudência do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se: [...] 2. No processo de prestação de contas,
não se admite a análise dos documentos juntados a destempo, quando o partido foi intimado
para sanar a irregularidade e não o fez tempestivamente. Precedentes. Ademais, na hipótese,
os documentos apresentados intempestivamente não sanavam as irregularidades, na linha do
voto da relatora. [...] (Prestação de Contas nº 71468, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, DJE de 17/06/2016) Ademais, tal prerrogativa não deve ser
invocada com a finalidade de procrastinar o julgamento das contas, até porque, em última
instância, pode-se juntar documentos, desde que não tenha sido dada oportunidade. Melhor
sorte não merece a alegação genérica de que o acórdão objurgado não teria sido devidamente
fundamentado, violando, assim, os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11, 371 e
489, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrente não apontou claramente
qual seria o ponto carente de fundamentação. Forte nessas razões, NEGO SEGUIMENTO ao
presente recurso especial eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT. Publique-se. Cuiabá,11 de maio de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 15/05/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO -Secretário Judiciário

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº40/2018
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c
art. 2.º, inciso V, da Resolução n.º 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, §1º, II e III da Resolução TRE-MT 1967, de
16/12/2016, e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 2805/2018,
RESOLVE
Art. 1º Constituir Comissão para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente em
serviço comunicado no Processo Administrativo Eletrônico nº 2805/2018, a ser composta
conforme abaixo:
Membros
Izaac Solino de Carvalho - Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade
Engenharia – Engenheiro de Segurança do Trabalho
Chefe da Seção de Atenção à Saúde - CAMS
Chefe da Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões - CP
Art. 2º Determinar que na ausência do servidor Izaac Solino de Carvalho, a qualquer título, as
providências de sua responsabilidade fiquem a cargo do servidor Rafael Zornitta, Analista
Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia – Engenheiro de Segurança do
Trabalho.
Parágrafo único. Os demais membros serão substituídos pelos respectivos substitutos
imediatos, em caso de ausência a qualquer título.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, em 15 de maio de 2018.
Assinado por: Nilson Fernando Gomes Bezerra - Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 203/2018/SAP/CRIP/SJ
RECURSO ELEITORAL Nº 371-30.2016.6.11.0020
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO
- PROPAGANDA INSTITUCIONAL - GASTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - VÁRZEA GRANDE/MT 20ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES - OAB: 6.228/MT
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
ADVOGADO: ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
RECORRENTE: JOSÉ ADERSON HAZAMA
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
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ADVOGADO: ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
ADVOGADO: LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT
ADVOGADO: DARLÃ EBERT VARGAS - OAB: 20.010-A/MT
ADVOGADO: VINICIUS CEPIL COELHO - OAB: 17.487/MT
ADVOGADA: PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO: PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT
RECORRENTE: PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "MUDANÇA COM SEGURANÇA"
ADVOGADO: ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16.169/MT
ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970-O/MT
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
1- Decisão/Despacho:
“Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno, interposto por LUCIMAR SACRE DE CAMPOS em face da decisão
monocrática que negou o pedido de não inclusão, em pauta de julgamento, do presente
processo entre os dias 11/04/2018 e 25/04/2018, devido à viagem de seu principal patrono Ronimárcio Naves - ao exterior, neste período.
A agravante formulou pedido, no sentido de que, caso incluído o presente processo em pauta
de julgamento, no referido período, teria ela seu direito à ampla defesa violado, porque seria,
especificamente, aquele patrono a cuidar de seus processos e realizar as sustentações orais
nos mesmos.
O pedido foi negado por este relator, por não considerar possível a existência de qualquer
prejuízo à ampla defesa da agravante, eis que possui diversos advogados habilitados no
presente processo, de forma que o pedido formulado poderia, apenas, obstaculizar o
prosseguimento deste feito, que já se arrasta desde 2016.
Inconformada com a decisão denegatória, a agravante interpôs o presente Agravo Interno
buscando a modificação da decisão agravada.
Ao final requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para a reforma da decisão
agravada, com o consequente adiamento do julgamento do presente processo para data
posterior a 25/04/2018.
Determinada a intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões,
manifestou-se pela impossibilidade da admissão de recurso que se preste, tão somente, à
reiteração de teses recursais, bem como pela condenação da agravante por litigância de máfé, devido ao caráter meramente protelatório da medida, por meio da qual se buscaria
alcançar, de forma indireta, o que foi negado no pedido anterior.
Concluso o feito para julgamento.
É o relato do necessário.
Com fundamento no art. 41, inciso XIX, do Regimento Interno deste colendo Tribunal,
DECIDO monocraticamente.
O recurso é tempestivo, assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Conforme se depreende do relato acima, o pedido formulado tinha como objetivo o adiamento
do julgamento do processo para data posterior a 25/04/2018.
Ultrapassado o período solicitado, sem que a inclusão tenha ocorrido, resta prejudicada sua
apreciação, por perda superveniente de objeto, razão pela qual sua extinção é medida que se
impõe, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
No presente caso, o Agravo Interno ora analisado e o pedido indeferido, pela decisão
monocrática, perderam o seu objeto, em razão do decurso do prazo do pedido de não inclusão
em pauta julgamento, sem que tenha havido julgamento do referido processo, razão pela qual
resta prejudicado o presente Agravo Interno.
Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo por entender
que a parte agiu dentro do permitido legalmente para buscar a tutela de sua pretensão.
Com essas considerações, julgo prejudicado o presente Agravo Interno pela perda de seu
objeto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator”
2- Decisão/Despacho:
“Vistos.
Cuida-se de AGRAVO INTERNO, interposto por LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (fls. 1931/1946)
em face da decisão monocrática que negou o pedido de julgamento posterior, ou conjunto, do
presente processo com os Recursos Eleitorais nº 20-57.2016.6.11.0020 e 1887.2016.6.11.0020 (fls. 1926/1927).
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Ao analisar os fundamentos apresentados pela agravante não me convenci da existência de
fortes razões para reformar a decisão recorrida, eis que os motivos que norteiam a decisão
agravada são suficientemente esclarecedores, razão pela qual a mantenho, e determino a
inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento, para que o Colegiado deste Regional
decida a respeito do presente Agravo.
A Secretaria Judiciária fica autorizada a adotar as medidas necessárias para o cumprimento da
presente decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 14/05/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 204/2018/SAP/CRIP/SJ
RECURSO ELEITORAL Nº 386-96.2016.6.11.0020
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO
- PROPAGANDA INSTITUCIONAL - GASTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - VÁRZEA GRANDE/MT 20ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES - OAB: 6.228/MT
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
ADVOGADO: ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
RECORRENTE: JOSÉ ADERSON HAZAMA
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11.785/MT
ADVOGADO: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS - OAB: 143/MT
ADVOGADO: ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
ADVOGADO: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB: 15.436./MT
ADVOGADO: JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA - OAB: 15.429/MT
ADVOGADO: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB: 41.258/DF
ADVOGADO: ROBISON PAZETTO JUNIOR - OAB: 19.641/MT
ADVOGADO: LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT
ADVOGADO: DARLÃ EBERT VARGAS - OAB: 20.010-A/MT
ADVOGADO: VINICIUS CEPIL COELHO - OAB: 17.487/MT
ADVOGADA: PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO: PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "VÁRZEA GRANDE PARA TODOS"
ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
ADVOGADO: LAURO JOSÉ DA MATA - OAB: 3.774/MT
ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
1- Decisão/Despacho:
“Vistos.
Cuida-se de AGRAVO INTERNO, interposto por LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (fls. 1054/1067)
em face da decisão monocrática que negou o pedido de julgamento posterior, ou conjunto, do
presente processo com os Recursos Eleitorais nº 20-57.2016.6.11.0020 e 1887.2016.6.11.0020 (fls. 1032/1035).
Ao analisar os fundamentos apresentados pela agravante não me convenci da existência de
fortes razões para reformar a decisão recorrida, eis que os motivos que norteiam a decisão
agravada são suficientemente esclarecedores, razão pela qual a mantenho, e determino a
inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento, para que o Colegiado deste Regional
decida a respeito do presente Agravo.
Tendo em vista a decisão, proferida na primeira instância, que reconheceu a existência de
conexão entre estes autos e os autos de nº 371-30.2016, bem como a manifestação da
Coligação "Mudança com Segurança" às fls. 1121/1129, DETERMINO a atualização da capa
dos presentes autos com o nome da coligação citada, bem como com os seus respectivos
causídicos.
A Secretaria Judiciária fica autorizada a adotar as medidas necessárias para o cumprimento da
presente decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator”
2- Decisão/Despacho:
“Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno, interposto por JOSÉ ADERSON HAZAMA (fls. 1075/1082) contra a
decisão monocrática que indeferiu os pedidos para a extinção do presente processo (fls.
1043/1047), sem resolução do mérito, por ausência de citação do litisconsorte passivo
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necessário PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS - Secretário de Comunicação de Várzea
Grande/MT.
Ao analisar os fundamentos apresentados pela agravante não me convenci da existência de
fortes razões para reformar a decisão recorrida, eis que os motivos que norteiam a decisão
agravada são suficientemente esclarecedores, razão pela qual a mantenho, e determino a
inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento, para que o Colegiado deste Regional
decida a respeito do presente Agravo.
Tendo em vista a decisão, proferida na primeira instância, que reconheceu a existência de
conexão entre estes autos e os autos de nº 371-30.2016, bem como a manifestação da
Coligação "Mudança com Segurança" às fls. 1121/1129, DETERMINO a atualização da capa
dos presentes autos com o nome da coligação citada, bem como com os seus respectivos
causídicos.
A Secretaria Judiciária fica autorizada a adotar as medidas necessárias para o cumprimento da
presente decisão.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator”
3- Decisão/Despacho:
“Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno, interposto por LUCIMAR SACRE DE CAMPOS em face da decisão
monocrática que negou o pedido de não inclusão, em pauta de julgamento, do presente
processo entre os dias 11/04/2018 e 25/04/2018, devido à viagem de seu principal patrono Ronimárcio Naves - ao exterior, neste período.
A agravante formulou pedido, no sentido de que, caso incluído o presente processo em pauta
de julgamento, no referido período, teria ela seu direito à ampla defesa violado, porque seria,
especificamente, aquele patrono a cuidar de seus processos e realizar as sustentações orais
nos mesmos.
O pedido foi negado por este relator, por não considerar possível a existência de qualquer
prejuízo à ampla defesa da agravante, eis que possui diversos advogados habilitados no
presente processo, de forma que o pedido formulado poderia, apenas, obstaculizar o
prosseguimento deste feito, que já se arrasta desde 2016.
Inconformada com a decisão denegatória, a agravante interpôs o presente Agravo Interno
buscando a modificação da decisão agravada.
Ao final requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para a reforma da decisão
agravada, com o consequente adiamento do julgamento do presente processo para data
posterior a 25/04/2018.
Determinada a intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões,
manifestou-se pela impossibilidade da admissão de recurso que se preste, tão somente, à
reiteração de teses recursais, bem como pela condenação da agravante por litigância de máfé, devido ao caráter meramente protelatório da medida, por meio da qual se buscaria
alcançar, de forma indireta, o que foi negado no pedido anterior.
Concluso o feito para julgamento.
É o relato do necessário.
Com fundamento no art. 41, inciso XIX, do Regimento Interno deste colendo Tribunal,
DECIDO monocraticamente.
O recurso é tempestivo, assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Conforme se depreende do relato acima, o pedido formulado tinha como objetivo o adiamento
do julgamento do processo para data posterior a 25/04/2018.
Ultrapassado o período solicitado, sem que a inclusão tenha ocorrido, resta prejudicada sua
apreciação, por perda superveniente de objeto, razão pela qual sua extinção é medida que se
impõe, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
No presente caso, o Agravo Interno ora analisado e o pedido indeferido, pela decisão
monocrática, perderam o seu objeto, em razão do decurso do prazo do pedido de não inclusão
em pauta julgamento, sem que tenha havido julgamento do referido processo, razão pela qual
resta prejudicado o presente Agravo Interno.
Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo por entender
que a parte agiu dentro do permitido legalmente para buscar a tutela de sua pretensão.
Com essas considerações, julgo prejudicado o presente Agravo Interno pela perda de seu
objeto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 14/05/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 205/2018/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-17.2014.6.11.0000
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB/MT
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB: 14039/MT
ADVOGADO: AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - OAB: 23.045/MT
REQUERENTE: NILSON APARECIDO LEITÃO, PRESIDENTE
REQUERENTE: PERMINIO PINTO FILHO, TESOUREIRO DA COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL
(PERÍODO 30/04/2013 A 25/07/2016)
REQUERENTE: PAULO BORGES CAMPOS JUNIOR, 1° TESOUREIRO DA COMISSÃO EXECUTIVA
ESTADUAL (PERÍODO 26/07/2016 A 30/05/2017)
ADVOGADO: VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - OAB: 15.300/MT
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Decisão/Despacho:
“Vistos etc.
O Partido requerente, através da petição de fls. 1.527/1.528, requer a produção de prova
pericial, testemunhal e a juntada de novos documentos.
Indefiro os pedidos de perícia contábil e de produção de prova testemunhal, nos termos do
art. 39 da Res.-TSE nº 23.546/2012017, haja vista que a análise das contas já é feita de
maneira técnica por uma unidade de contabilidade específica deste Tribunal, equivalente a
uma perícia. Quanto a prova testemunhal, entendo que em virtude da natureza contábil da
prestação de contas, a comprovação de eventuais prestações de serviços deve ser feita
mediante documentos.
Quanto ao pedido de juntada de novos documentos, não obstante entender que o partido já
teve diversas oportunidades para fazê-lo, os defiro pelo prazo razoável de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 11 de maio de 2018.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 15/05/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2018.
Proc. Adm. nº 639/2018 - CT nº 13/2018. LOCADOR: Edemilson de Paula CPF: 531.014.21934. OBJETO: Locação do imóvel para o funcionamento da 42ª ZE – Município de Sapezal - MT.
FUND. LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/1993, 8.245/1991 e 8.078/1990. VALOR
MENSAL: R$ 2.200,00. VIGÊNCIA: 60 meses, a partir de 14/05/2018 a 13/05/2023.
SIGNATÁRIOS: pelo Locatário, o Sr. Nilson Fernando Gomes Bezerra – Diretor-Geral; e pelo
Locador, o próprio.
Assinado por: Nilson Fernando Gomes Bezerra - Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
LICENÇA PATERNIDADE - PAE Nº 2423/2018
1. Requer o servidor CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário, Apoio Especializado: Programação de Sistemas, lotado na Seção de Gerência de
Redes, o registro do afastamento por motivo do nascimento de seu filho Theo Barbosa Leite,
ocorrido no dia 20/04/2018.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento, a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição, doc. 31717/2018.
3. Tendo por sustentação a previsão do art. 7º, inciso XIX da Constituição da República/88, do
art. 102, inciso VIII, alínea "a" c/c art. 208, ambos da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista o
que dispõe do Decreto 8737, de 3 de maio de 2016, com fundamento na delegação contida no
art. 5º, I, d, da Portaria nº 117/2018, DEFIRO a licença paternidade ao servidor CARLOS
HENRIQUE CLARO LEITE pelo prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar de 20/04/2018,
bem como, a respectiva prorrogação por mais 15 (quinze) dias a contar do dia subsequente
ao término da vigência da referida licença.
4. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social para publicação da presente deliberação,
bem ainda para as providências quanto ao registro e as comunicações afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS - SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS
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COMUNICADOS
COMUNICADO
A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso torna público
o resultado da FASE II do processo de seleção interna objeto do Edital n.º 02/2018:
Função FC3 - CAMS: Cynthia Keyler Pereira Lopes (1º)
Cuiabá, 15 de maio de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM - Secretário de Gestão de Pessoas
COMUNICADO
A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso torna público
o resultado dos candidatos classificados para a FASE III, dos processos de seleção interna
objetos do Edital n. 05/2018:
Função FC6 - Seção de Programação Orçamentária: Valter Getulio Pedrotti Junior (1º),
Rodrigo Martins de Jesus (2º).
Função FC6 - Seção de Transportes: Bruno Freitas Araújo (1º), Orlando Vieira Dias (2º).
Cuiabá, 14 de maio de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM - Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROC. Nº 17-91.2018.6.11.0001
PROTOCOLO: 6.967/2018
DUPLICIDADE/PLURALIDADE
ELEITOR: VALDIVINO FERNANDO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral no Sistema ELO, detectada pela justiça eleitoral
e informada por meio de carta ao eleitor para comparecimento, envolvendo as inscrições
eleitorais n.º n.(s): 0023 0400 1872 e 0368 7092 1872 do eleitor VALDIVINO FERNANDO DA
SILVA.
Consta dos autos, conforme informação às folhas 02, que por equivoco da justiça eleitoral,
foram realizados 2 (dois) alistamentos para o referido eleitor, e ainda que, a Inscrição
Eleitoral, nº 0368 7092 1872, nunca foi utilizado pelo eleitor.
Ante ao exposto, com arrimo no artigo 40, inciso III, da Resolução TSE n.º 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da Inscrição Eleitoral N.º 0368 7092 1872, ZE 01, SEÇÃO 935,
UF MT, mediante o lançamento no Sistema Elo, do código ASE 450 (cancelamento – sentença
autoridade judiciária), mantendo-se como regular a inscrição eleitoral que foi recebida pelo
eleitor, VALDIVINO FERNANDO DA SILVA, n.º 0023 0400 1872, ZE 01, SEÇÃO 862, UF MT.
Após a certificação do cumprimento desta decisão, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2018.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte - Juiz da 1ª Zona Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 014/2018 NOTIFICAÇÃO
EDITAL N.º 014/2018 – NOTIFICAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
Protocolo: 24.523/2017
Prestação de Contas – Omissão
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Município: ALTO GARÇAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
aos senhores LUIZ JORGE BARBOSA DE MESQUITA, na qualidade de Presidente, e ANTONIO
FELIX DOS SANTOS, na qualidade de tesoureiro, ambos do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE ALTO GARÇAS, ficando os referidos NOTIFICADOS
para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da última publicação deste no
Diário da Justiça Eletrônico (DJE), procedam à entrega da prestação de contas referente ao
exercício de 2015, sob pena das referidas contas serem julgadas não prestadas, nos termos
do art. 45, V, da Resolução TSE nº 23.432/2014.
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) por 20 (vinte) dias.
Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis/MT aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril
de dois mil e dezoito (23.04.2018). Eu, Paulo Henrique Peres Xavier, Chefe de Cartório,
digitei, conferi e, por ordem do MM Juiz Eleitoral, subscrevo.
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe de Cartório
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EDITAL N.º 015/2018 NOTIFICAÇÃO
EDITAL N.º 015/2018 – NOTIFICAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
Protocolo: 24.373/2017
Prestação de Contas – Omissão
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Município: ALTO GARÇAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
aos senhores LUIZ JORGE BARBOSA DE MESQUITA, na qualidade de Presidente, e ANTONIO
FELIX DOS SANTOS, na qualidade de tesoureiro, ambos do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE ALTO GARÇAS, ficando os referidos NOTIFICADOS
para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da última publicação deste no
Diário da Justiça Eletrônico (DJE), procedam à entrega da prestação de contas referente ao
exercício de 2016, sob pena das referidas contas serem julgadas não prestadas, nos termos
do art. 46, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) por 20 (vinte) dias.
Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis/MT aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril
de dois mil e dezoito (23.04.2018). Eu, Paulo Henrique Peres Xavier, Chefe de Cartório,
digitei, conferi e, por ordem do MM Juiz Eleitoral, subscrevo.
Assinado por: Paulo Henrique Peres Xavier - Chefe de Cartório

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PETIÇÃO N.º 13-39.2018.611.0006
Eleitor: Luciney de Souza Ribeiro
Curador: Sebastião de Souza Ribeiro
Vistos etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para autorizar o lançamento do código ASE
396 – motivo 4 (dificuldade para o exercício do voto), com prazo de validade indeterminado,
em razão de doença incapacitante.
Verifica-se que o eleitor interessado, com auxílio de seu genitor e curador (Sebastião de
Souza Ribeiro), procurou o Cartório para realizar a operação de revisão dos dados cadastrais,
quando foi verificada a impossibilidade de atendimento, isto em razão de doença congênita
incapacitante que o impede de orientar-se e, por conseguinte, de responder ao questionário
durante o atendimento. Conforme informado pelo genitor, que apresentou documento que
comprova ser o curador de Luciney, seu filho é portador de moléstia grave e incapacitante,
razão pela qual foi, inclusive, requerida sua interdição.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização cadastral
do eleitor interessado, bem como para fidedignidade do cadastro nacional de eleitores, de
modo que AUTORIZO o LANÇAMENTO DO ASE 396 – MOTIVO 4 – PARA A INSCRIÇÃO Nº
021455521805, nos termos do art. 3º do Provimento TRE-MT nº 12/2012.
Consigno, ainda, que o lançamento do referido código ASE não impede, desde que cessado o
impedimento, o exercício do voto ou mesmo outros direitos políticos por parte de seu
beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento de multa, nos termos do que estabelece o
Provimento TRE-MT nº 12/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 03 de maio de 2018.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral
PETIÇÃO N.º 17-76.2018.611.0006
Eleitor: ZENILDO OLIVEIRA FERNANDES
interessada: DAVINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Vistos etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para autorizar o lançamento do código ASE
396 – motivo 4 (dificuldade para o exercício do voto), com prazo de validade indeterminado,
em razão de doença incapacitante.
Verifica-se que o eleitor interessado, com auxílio de sua genitora (Sra. Davina de Oliveira
Ferndandes), procurou o Cartório para realizar a operação de revisão dos dados cadastrais,
quando foi verificada a dificuldade de orientar-se para tarefas simples, isto em razão de
doença congênita incapacitante. Conforme informado pela genitora, que apresentou
documento que comprova tal moléstia, seu filho não consegue exercer o direito ao voto, uma
vez que se porta com agressividade.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização cadastral
do eleitor interessado, bem como para fidedignidade do cadastro nacional de eleitores, de
modo que AUTORIZO o LANÇAMENTO DO ASE 396 – MOTIVO 4 – PARA A INSCRIÇÃO Nº
021455521805, nos termos do art. 3º do Provimento TRE-MT nº 12/2012.
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Consigno, ainda, que o lançamento do referido código ASE não impede, desde que cessado o
impedimento, o exercício do voto ou mesmo outros direitos políticos por parte de seu
beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento de multa, nos termos do que estabelece o
Provimento TRE-MT nº 12/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 14 de maio de 2018.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
NC Nº 542-29.2016.6.11.0006
Autores do fato: LUCAS LAÇONI SANTOS CRUZ, KELVIO DE OLIVEIRA e JANAÍNA GOMES DOS
SANTOS
Advogado: MANOEL ALVARES DE CAMPOS (OAB/MT 1.127-A)
Vistos etc.
Diante da informação de fls. 57, intime-se os beneficiários LUCAS LAÇONI SANTOS CRUZ,
KELVIO DE OLIVEIRA e JANAÍNA GOMES DOS SANTOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
paguem, comprovem o pagamento ou mesmo manifestem-se sobre eventual impossibilidade
de cumprimento da obrigação assumida no termo de audiência de fls. 51.
Decorrido o prazo estipulado, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Cáceres-MT, 03 de maio de 2018.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral

DESPACHOS
EF Nº 25-96.2014.6.11.0006
EXEQUENTE: A UNIÃO (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO)
EXECUTADO: TV PANTANAL LTDA.
ADVOGADO: NÃO CONSTA
Rh.
Suspendo o curso desta execução, com fulcro no art. 40, caput, da Lei das Execuções Fiscais
(Lei nº 6.830/80), c/c art. 922 do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem manifestação, encaminhe-se ao exequente para que se
manifeste sobre o eventual prosseguimento da execução (parágrafo único do art. 922 do
CPC).
Intime-se.
Cáceres-MT, 10 de maio de 2018.
Assinado por: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - Juiz da 06ª Zona
Eleitoral
EF Nº 60-81.2016.6.11.0006
EXEQUENTE: A UNIÃO (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO)
EXECUTADO: GILMAR PERES RODRIGUES
Rh.
Suspendo o curso desta execução, com fulcro no art. 40, caput, da Lei das Execuções Fiscais
(Lei nº 6.830/80), c/c art. 922 do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem manifestação, encaminhe-se ao exequente para que se
manifeste sobre o eventual prosseguimento da execução (parágrafo único do art. 922 do
CPC).
Intime-se.
Cáceres-MT, 10 de maio de 2018.
Assinado por: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho - Juiz Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 5/2018
O Excelentíssimo Senhor Pierro de Faria Mendes, Juiz da 8ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais etc;
CONSIDERANDO a dedicação empreendida pelos servidores da 8ªZE/MT e manifestações
elogiosas do Chefe de Cartório, referente aos trabalhos do fechamento de cadastro eleitoral
para as Eleições 2018;
RESOLVE:
Art.1º. ELOGIAR os servidores ALINE MARIA DA COSTA, Servidora Requisitada, DIVINO
ALEXANDRE DE SOUZA, Servidor Requisitado, RITA DE CÁSSIA MARTINS, Analista Judiciária e
ADRIELLA ANCELMO DE LIMA, Estagiária, ambos lotados na 8ª Zona Eleitoral – Alto
Araguaia/MT, pela dedicação, zelo e eficiência com que colaboraram com a execução das
tarefas necessárias à realização do fechamento de cadastro eleitoral para as Eleições 2018.
Art.2º. Determinar a remessa de cópias da presente à Corregedoria Regional Eleitoral e à
Secretaria de Gestão de Pessoas, para anotação nos registros funcionais.
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Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Alto Araguaia/MT, 14 de maio de 2018.
Assinado por: PIERRO DE FARIA MENDES - Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO ELEITORAL: 2-35.2017.6.11.0009 - REPRESENTAÇÃO
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Vicente Pereira do Rosário
Advogados: Diego Mayolino Montecchi - OAB/MT nº 12.124
Sérgio Barros Alves Lima - OAB/MT nº 16.747
Diego Santiago Freitas Diniz - OAB/MT nº 16.066
Natureza: Representação por gastos e captação ilícita de recursos de campanha.
Vistos, etc.
1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC.
2. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL propôs representação por gastos e captação ilícita de
recursos de campanha em desfavor de VICENTE PEREIRA DO ROSÁRIO, calcado na
desaprovação das contas de campanha, deste, quando concorreu ao cargo de vereador no
município de Araguaiana-MT, cuja diplomação se deu em 12 de dezembro de 2016.
3. Aduz o parquet que foi constatado vício que demonstra, aparentemente, ilicitude na
realização de gasto sem a contrapartida para a quitação da dívida, eis que não foi paga ao
final do pleito eleitoral de 2016, nem mesmo foi assumida pelo partido político, de forma que
comprometeu sobremaneira a legalidade da contabilidade, não se verificando o referido valor
na prestação de contas de origem, bem como pela ausência de notas fiscais e recibos que
justifiquem as despesas efetuadas, configurando assim, captação de recursos e ou gastos
ilícitos financeiros para fins eleitorais, em conformidade com o disposto no art. 30 – A, § 2º da
Lei nº 9.504/97.
4. Ainda, de acordo com a peça inceptiva, de fls. 02/05, o representado:
Foi intimado para promover as seguintes diligências: 1 - apresentar extrato da conta bancária
destinada à movimentação de outros recursos; 2- esclarecer acerca do recebimento de
recursos de origem não identificada; 3- esclarecer indícios de possível omissão de gastos
eleitorais; 4- anexar extrato bancário referente ao mês de agosto de 2016.
Entretanto, o representado permaneceu inerte, sobrevindo o parecer técnico conclusivo de fls.
19/20, posicionando-se pela desaprovação das contas, em face do não atendimento das
complementações exigidas. Intempestivamente, porém, o requerido apresentou prestação de
contas retificadora, suprindo várias irregularidades antes apontadas.
5. Obtempera que no novo parecer técnico conclusivo foi constatado que ainda persistia grave
irregularidade consistente na existência de dívida de campanha não quitada e nem mesmo
assumida pelo partido político no importe de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
6. Assim sendo, pugna pela procedência da representação com a consequente cassação do
seu diploma de vereador, na forma preconizada pelo art. 30-A, da Lei 9.504/1997.
7. O representado foi devidamente citado para em 48 (quarenta e oito horas), apresentar
defesa. Às fls. 69/82 juntou ao feito a peça de redarguição, alegando que não houve violação
a lisura do pleito e a igualdade de oportunidades, bem como que o valor da dívida é ínfimo, de
tal sorte que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, requerendo alfim a
designação de enseada instrutória com o escopo de realizar o depoimento pessoal do
representado. Em ato sucessivo o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento
antecipado do feito, ante a desnecessidade de produção de outras provas.
8. A indigitada audiência de instrução e julgamento foi aprazada, oportunidade em que foi
colhido o depoimento pessoal do representado, tendo este juízo concedido o prazo sucessivo
de 02 (dois) dias para a apresentação das alegações finais.
9. Alegações finais do Ministério Público às páginas 108/113. Já as do representado às fls.
122/134.
10. É o relato em apertada síntese.
11. Fundamento.
12. Decido.
13. Primordialmente, importante calhar que a ação da Justiça Eleitoral se faz imprescindível
para garantir a soberania popular, inclusive, responsável pela devida punição daqueles que
tentarem ludibriar o pleito eleitoral sem declarar todos os fatos e seus respectivos gastos da
campanha, o que ocorreu no caso em apreço em razão da desaprovação das contas durante o
escrutínio eleitoral no ano de 2016, uma vez que foi constatado vício que demonstra total
ilicitude na realização de gasto sem a devida liquidação da dívida equivalente ao montante de
R$ 240, 00 (duzentos e quarenta reais), não se verificando o referido valor na prestação de
contas de origem, bem como pela ausência de notas fiscais e recibos que justifiquem as
despesas efetuadas, denotando, assim, captação de recursos e gastos ilícitos financeiros para
fins eleitorais.
14. Neste diapasão, a infração prevista no art. 30-A da Lei das Eleições destina-se a preservar
a higidez das normas relativas à arrecadação e gastos efetuados nas campanhas eleitorais.
Desta feita, o bem jurídico tutelado reside na moralidade do escrutínio, sendo desnecessário
para um juízo de procedência a demonstração da proporcionalidade, ou seja, relevância
jurídica do ilícito praticado pelo candidato. Destarte, a sanção cominada, negativa do diploma
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ou sua cassação, deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem
jurídico tutelado, conforme se assevera do entendimento jurisprudencial do TRE-DF:
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE
RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA. ILICITUDES
GRAVES. RELEVÂNCIA JURÍDICA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A
representação fundada no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 visa a assegurar não só a
moralidade e a lisura do pleito eleitoral, como também a igualdade entre os candidatos. As
consequências legais para a utilização de recursos não declarados, oriundos de fontes lícitas
ou ilícitas, são as mesmas, restando afetada a isonomia do pleito eleitoral, pois haverá
campanha com recursos não declarados, pouco relevando se obtidos de boa ou má-fé.
Desnecessário que as ilicitudes identificadas na prestação de contas apresentem
potencialidade de interferir no pleito. Exigir prova da potencialidade resultante dos recursos
ou gastos omitidos em face da campanha é tornar inócua a disposição contida no art. 30-A da
Lei das Eleições. O que se deve perquirir é a relevância jurídica dos ilícitos praticados pelo
candidato em face do pleito eleitoral e não prova da potencialidade do dano em face do
resultado eleitoral. [...] Verifica-se, na espécie, captação não declarada de recursos e,
também, omissão de gastos realizados. Há relevância jurídica nos fundamentos que
ensejaram a rejeição das contas do representado, uma vez que o desvirtuamento dos
objetivos previstos pelo art. 30-A da Lei das Eleições macula o pleito eleitoral pela conduta
irregular do candidato [...]. Essas ilicitudes, que comprometeram a prestação de contas em
órbita superior a 10% do total arrecadado, ostentam relevância jurídica idônea para se julgar
procedente o pedido de cassação do diploma. Pedido julgado procedente, cassado o diploma
[...].
(REPRESENTAÇÃO LEI 9.504 nº 444696, Acórdão nº 4520 de 25/07/2011, Relator (a) MÁRIO
MACHADO VIEIRA NETTO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Volume
12:00, Tomo 148, Data 04/08/2011, Página 02).
(grifos nossos)
15. Por conseguinte, a omissão da dívida supracitada configura ilícito eleitoral apto a justificar
o manuseio de representação eleitoral pautada no art. 30-A da Lei 9.504/97, nos termos do
entendimento jurisprudencial do TSE:
Registro. Quitação eleitoral. Desaprovação das contas de campanha. 1. A jurisprudência do
TSE tem assentado que, em face do disposto na parte final do § 7º do art. 11 da Lei nº
9.504/97, acrescido pela Lei nº 12.034/2009, não constitui óbice à quitação eleitoral a
desaprovação das contas de campanha do candidato, exigindo-se somente a apresentação
delas. 2. Se as contas forem desaprovadas, por existência de eventuais irregularidades, estas
poderão eventualmente fundamentar a representação de que cuida o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, cuja procedência poderá ensejar, além da cassação do diploma, a inelegibilidade
por oito anos, conforme prevê a alínea j do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90,
dando eficácia, no plano da apuração de ilícitos, à decisão que desaprovar tais contas. (grifos
nossos).
Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 10893,
Acórdão de 23/08/2012, Relator (a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/08/2012)
16. Insofismável destacar o teor do § 2º do 30-A da Lei nº 9.504/1997, que por sua vez
reforça o posicionamento supracitado, nestes termos: “comprovados captação ou gastos
ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já
houver sido outorgado." Deste modo, a referida norma tutela o princípio da moralidade das
disputas no pleito eleitoral, buscando coibir precipuamente condutas à margem da fiscalização
da respectiva Justiça, não exigindo apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto, mas
a ilicitude qualificada, marcada pela má-fé do candidato, apta a macular a necessária lisura do
pleito, conforme se constata da presente rusga.
17. Ademais, enquanto modalidade de ilícito eleitoral, a captação ou arrecadação ilícita de
recursos prevista no art. 30-A da Lei das Eleições, introduzida no bojo da minirreforma
eleitoral capitaneada pela Lei nº 11.300/2006, destina-se essencialmente a resguardar dois
bens jurídicos fundamentais ao Direito Eleitoral: a igualdade política, a higidez e lisura na
competição eleitoral e a transparência das campanhas. Deveras, a legitimidade do exercício
do mandato encontra-se umbilicalmente vinculada à licitude dos recursos aportados nas
campanhas eleitorais, pois, como bem se observa, no caso em análise, a campanha foi
alimentada com gastos não quitados durante a prestação de conta eleitoral, fato suficiente
que ensejou a presente ilicitude.
18. Todavia, a configuração do ilícito eleitoral previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 não se
encerra com a constatação da ilicitude dos gastos e arrecadações de recursos de campanha,
há, nesse ponto, apenas a subsunção formal e abstrata do fato à norma. Requer-se, para a
imposição da grave sanção de cassação do diploma do candidato eleito, que se perquira a
violação material da norma, ou seja, que a conduta se demonstre relevante para vulnerar os
bens jurídicos por ela protegidos, qual seja, a transparência e a moralidade da campanha
política.
19. Nestes termos, torna-se plausível que o representado não cumpriu com suas obrigações
enquanto candidato a vereador, desobedecendo ainda, os preceitos legais previstos na
legislação eleitoral, fato que por si só é capaz de demonstrar sua inaptidão para atuar na
administração pública, como representante da municipalidade no Poder Legislativo, uma vez
que não efetuou o pagamento no tempo que lhe era cabível para apresentação das contas
correspondentes ao período eletivo, porquanto a omissão na prestação de contas por si só
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revela grave má-fé por parte do candidato, que age com deslealdade para com a Justiça
Eleitoral e os cidadãos, inclusive aqueles que o elegeram.
20. Pois bem, levando em consideração que a representação instituída pelo dispositivo legal
supracitado tem por finalidade apurar condutas em desacordo com as normas legais relativas
à arrecadação e gastos de recursos, na prestação de contas afere-se a regularidade das
receitas e dos gastos eleitorais, já na representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, cabe ao
representante comprovar a existência de ilícitos que tenham relevância jurídica para
comprometer a moralidade e a legitimidade da eleição, o que ocorreu no caso em apreço,
visto que o lastro probatório apresentado pelo parquet eleitoral confirma fielmente a
inadimplência do representado enquanto candidato a vereador no ano de 2016, conduta pela
qual possui total relevância jurídica para comprometer a moralidade e transparência da
eleição de modo a justificar a grave sanção de cassação do diploma do representado.
21. Denota-se, ainda, desinteresse em submeter-se ao controle contábil, em não revelar a
origem e o destino dado aos valores empregados na campanha no período cabível. A má-fé
está, em suma, na falta de transparência, dela decorrendo a certeza de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito.
22. Tão grave é essa questão, que no âmbito da Administração Pública, a omissão, recusa ou
atraso em prestar contas, no tempo e modo devidos, é suficiente para configurar ato de
improbidade administrativa, conforme prevê o artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92. A mesma
conduta constitui crime de responsabilidade previsto no artigo 1, VI e VII, do D-L nº
201/1967.
23. A não contabilização dos referidos gastos e a não emissão do respectivo recibo eleitoral
configuram irregularidades insanáveis, impossibilitando o conhecimento por esta Justiça
Eleitoral da real movimentação dos recursos financeiros pelo candidato, motivo suficiente que
ocasionou a desaprovação das contas, razão pela qual a representação fundada nesse
dispositivo legal exige não apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha,
mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a
necessária lisura do pleito e comprometer a moralidade da eleição.
24. Pela análise detida dos autos verifica-se que a omissão da dívida decorrente das despesas
contraídas na campanha não é um mero erro formal, mas de vício que comprova nitidamente
total ilicitude, visto que alterou a isonomia entre os candidatos concorrentes, como bem
aduziu as alegações finais do Ministério Público Eleitoral (fls. 108-113). Insta salientar que a
irregularidade constatada na prestação de contas do candidato não se refere somente à
omissão do respectivo dispêndio eleitoral, mas também, à juntada tardia de prestação de
contas retificadora, que por sua vez, ainda persistia grave irregularidade no que tange a
existência da dívida não quitada e sem assunção pelo Partido Político.
25. Ademais, por meio do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, examinam-se as condutas ilícitas
relativas à arrecadação e despesas de recursos em campanha eleitoral, cuja apuração
comporta procedimento próprio, qual seja, a representação eleitoral com base no dispositivo
citado que segue o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/90. Deveras, em que pese não ser
descartada a hipótese de as condutas relativas à arrecadação e gastos ilícitos de campanha
serem caracterizadas também como abuso de poder econômico, é certo que o processo
eleitoral com base no art. 30-Ada Lei das Eleições, em regra, não tem na AIME sua via
adequada, mas sim na mencionada representação eleitoral.
26. Calcado nestas razões, a representação ministerial merece total acolhida, uma vez que
possui respaldo no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 que dispõe:
Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar;
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
(Grifos nossos)
27. Deste modo, não se pode perder de vista que os autos versam sobre campanha eleitoral
de candidato ao cargo de vereador, nestes termos, as provas constantes dos autos
corroboram fielmente para a conclusão de que efetivamente ocorreu o inadimplemento por
parte do candidato, tornando-se notório que o representado desrespeitou as normas eleitorais
no tocante a captação ilícita de recursos, uma vez que contraiu dívida da campanha eleitoral
sem a assunção pelo seu respectivo partido, ocasionando assim, irregularidade grave e
insanável, visto que nem sequer apresentou tempestivamente documentação comprobatória
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que demonstrasse sanar a irregularidade por ele realizada, motivos suficientes e idôneos para
se julgar a procedência da cassação de sua diplomação eleitoral.
28. Desta feita, a cassação do diploma por infração prevista no art. 22, “caput”, da LC nº
64/90 é a medida que se adéqua, uma vez que o representante quedou-se inerte perante esta
Justiça, o que demonstra hipoteticamente sua irresponsabilidade diante da administração
pública, razão pela qual, a anulação de seu mandado eleitoral deve ocorrer imediatamente,
conforme assevera o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Eleitorais, a decisão que
cassa o registro do candidato tem natureza de execução imediata, nesse sentido:
[...]
A execução de decisão de cassação de registro e diploma por infração à Lei nº 9.504/97 é
imediata, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal, ressalvada a possibilidade de
concessão de medida cautelar, a critério do julgador, em face de eventual recurso. [...]
(Agravo Regimental em Ação Cautelar nº 3307, Acórdão de 06/10/2009, Relator (a) Min.
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
27/10/2009, Página 19).
29. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 30-A da Lei 9.504/97, JULGO PROCEDENTE
a REPRESENTAÇÃO ELEITORAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
VICENTE PEREIRA DO ROSÁRIO, Vereador eleito no ano de 2016, DECRETANDO-LHE a sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição
de 2016, bem como, DETERMINO a cassação do diploma do cargo de vereador em
conformidade com o dispositivo do artigo 22, XIV da LC nº 64/90.
30. Deveras, após eventual pretensão recursal (art. 257 do Código Eleitoral), e transcorrido o
trânsito em julgado sem manifestação do representado, EXPEÇA-SE ofício à Edilidade
Municipal de Araguaiana-MT, visando cientificá-los acerca do teor da presente decisão,
oportunidade pela qual, proceder-se-á convocação do vereador suplente para que este
substitua aquele de acordo com a ordem classificatória dos diplomados no respectivo pleito
eleitoral, tendo em vista que o Poder Legislativo não pode ser desfalcado em razão da ilicitude
supracitada.
31. Publique-se.
32. Registre-se.
33. Intime-se.
34. Expeça-se o necessário.
35. Cumpra-se.
Barra do Garças-MT, 11 de maio de 2.018.
Assinado por: FERNANDO DA FONSÊCA MELO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 19/2018/20ªZE/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 30 de abril de 2018, sendo deferidos os requerimentos
relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-192018-20180511124405811-1ee2941386f94cc3cc5e8341e2dbadaf.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 11 dias do mês de
maio de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 20/2018/20ªZE/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 1 a 9 de maio de 2018, sendo deferidos os requerimentos
relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-202018-20180511125243617-6418f905d8fc16c1f7bc570038ba67e1.pdf
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Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral e da Central de
Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 11 dias do mês de
maio de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 21/2018/20ªZE/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 ABRIL de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-212018-20180511125946476-2c310342b62bd18d37e81582e2c7507c.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 11 dias do mês de
maio de 2018.
Assinado por: Simeres Albuquerque Godoy - Chefe de Cartório

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n° 6-69.2018.6.11.0031
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: Canarana
Advogado: Dimitri Mello Minucci - OAB/MT nº 13.215-B
Vistos.
Considerando a nova sistemática imprimida pela Resolução TSE n° 23.546/2017 e a
declaração de ausência de movimentação financeira, referente ao exercício 2017, do partido
político qualificado nos autos, determino a publicação de edital, no Diário da Justiça
Eletrônico, com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Havendo
impugnação, faça a conclusão dos autos.
Não havendo impugnação, certifique-se acerca do encaminhamento de eventuais extratos
bancários, na forma do § 3º do art. 6º, por parte da instituição financeira e sobre alguma
outra informação, obtida nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre possível emissão de
recibos de doação ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
Após, a unidade técnica deverá se manifestar no prazo de 05 dias.
Encerrados os procedimentos acima, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
também por 05 dias.
Após as providências supracitadas, voltem-me conclusos.
Canarana/MT, 08 de maio de 2018.
Assinado por: Darwin de Souza Pontes - Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n° 7-54.2018.6.11.0031
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro
Município: Canarana
Advogado: Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB/MT nº 4.456
Vistos.
Considerando a nova sistemática imprimida pela Resolução TSE n° 23.546/2017 e a
declaração de ausência de movimentação financeira, referente ao exercício 2017, do partido
político qualificado nos autos, determino a publicação de edital, no Diário da Justiça
Eletrônico, com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Havendo
impugnação, faça a conclusão dos autos.
Não havendo impugnação, certifique-se acerca do encaminhamento de eventuais extratos
bancários, na forma do § 3º do art. 6º, por parte da instituição financeira e sobre alguma
outra informação, obtida nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre possível emissão de
recibos de doação ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Após, a unidade técnica deverá se manifestar no prazo de 05 dias.
Encerrados os procedimentos acima, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
também por 05 dias.
Após as providências supracitadas, voltem-me conclusos.
Canarana/MT, 08 de maio de 2018.
Assinado por: Darwin de Souza Pontes - Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n° 5-84.2018.6.11.0031
Partido: Partido Social Cristão
Município: Canarana
Advogado: Guilherme Leite Rodrigues - OAB/MT nº 20.724
Vistos.
Considerando a nova sistemática imprimida pela Resolução TSE n° 23.546/2017 e a
declaração de ausência de movimentação financeira, referente ao exercício 2017, do partido
político qualificado nos autos, determino a publicação de edital, no Diário da Justiça
Eletrônico, com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Havendo
impugnação, faça a conclusão dos autos.
Não havendo impugnação, certifique-se acerca do encaminhamento de eventuais extratos
bancários, na forma do § 3º do art. 6º, por parte da instituição financeira e sobre alguma
outra informação, obtida nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre possível emissão de
recibos de doação ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
Após, a unidade técnica deverá se manifestar no prazo de 05 dias.
Encerrados os procedimentos acima, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
também por 05 dias.
Após as providências supracitadas, voltem-me conclusos.
Canarana/MT, 08 de maio de 2018.
Assinado por: Darwin de Souza Pontes - Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 40/2018
Autos nº 5-63.2018.6.11.0038
Protocolo SADP nº 7.066/2018
Assunto: Prestação de Contas Anual sem movimentação de recursos - exercício financeiro
2017
Município: Barão de Melgaço – MT
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23546/2017, FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que o Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB – PSDB, que tem por responsável Margareth Gonçalves da Silva
(presidente) e Francisco de Assis Dias Gomes (tesoureiro), apresentou PRESTAÇÃO DE
CONTAS sem movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente
edital.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se este edital na forma da lei, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e
afixado no mural deste Cartório Eleitoral. Do que para constar eu, Antoniony Marques de
Oliveira Costa, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº
5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger, 15 de maio de 2018.
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 41/2018
Autos nº 8-18.2018.6.11.0038
Protocolo SADP nº 7.112/2018
Assunto: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos exercício financeiro 2017
Município: Santo Antônio do Leverger – MT
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT
Advogado: Wilmar Schrader – OAB/MT 2923

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23546/2017, FAZ SABER a todos os interessados que este Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que o Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido dos
Trabalhadores – PT, de Santo Antônio do Leverger, que tem por responsáveis Claudinete
Magalhães da Silva (presidente) e Divino Leite de Figueiredo (tesoureiro), apresentou
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, do exercício de 2017,
ficando facultado a qualquer interessado apresentar impugnação através de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da
publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se este edital na forma da lei, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e
afixado no mural deste Cartório Eleitoral. Do que para constar, eu, Antoniony Marques de
Oliveira Costa, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº
5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger – MT, 15 de maio de 2018.
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 42/2018
Autos nº 7-33.2018.6.11.0038
Protocolo SADP nº 7.114/2018
Assunto: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos exercício financeiro 2017
Município: Barão de Melgaço – MT
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT
Advogado: Wilmar Schrader – OAB/MT 2923
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23546/2017, FAZ SABER a todos os interessados que este Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que o Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido dos
Trabalhadores – PT, de Barão de Melgaço, que tem por responsáveis Marcelo da Silva
Gonçalves (presidente) e Juscelino Dias de Moura (tesoureiro), apresentou DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, do exercício de 2017, ficando facultado a
qualquer interessado apresentar impugnação através de petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se este edital na forma da lei, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e
afixado no mural deste Cartório Eleitoral. Do que para constar, eu, Antoniony Marques de
Oliveira Costa, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº
5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger – MT, 15 de maio de 2018.
Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório
EDITAL Nº 43/2018
Autos nº 6-48.2018.6.11.0038
Protocolo SADP nº 7.070/2018
Assunto: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos exercício financeiro 2017
Município: Barão de Melgaço – MT
Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB
Advogado: Rony de Abreu Munhoz – OAB/MT 11972
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23546/2017, FAZ SABER a todos os interessados que este Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que Jairo Cesar Marques (presidente à época) e Lauzio Luiz da Silva
(tesoureiro à época) do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, de Barão de Melgaço, apresentaram, em nome desta agremiação,
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, do exercício de 2017,
ficando facultado a qualquer interessado apresentar impugnação através de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da
publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se este edital na forma da lei, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e
afixado no mural deste Cartório Eleitoral. Do que para constar, eu, Antoniony Marques de
Oliveira Costa, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº
5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger – MT, 15 de maio 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

Ano 2018 - n. 2643

Cuiabá, quarta-feira, 16 de maio de 2018

21

Assinado por: Antoniony Marques de Oliveira Costa - Chefe de Cartório

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 3/2018
Define os atos ordinatórios e cartorários a serem praticados de ofício pelos servidores do
Cartório da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 44ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais etc,
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da Constituição Federal de 1988, no sentido de
que os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de
mero expediente sem caráter decisório,
CONSIDERANDO o disposto no art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil, no sentido de que
os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória independem de
despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário,
CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior celeridade aos feitos que tramitam por este
Juízo,
CONSIDERANDO a necessidade estabelecer normas que visem à simplificação, dinamização e
racionalização dos serviços judiciários diante do direito fundamental à razoável duração do
processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e do princípio da eficiência que
rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988),
CONSIDERANDO o grande número de despachos, desprovidos de conteúdo decisório, já
uniformizados e integrados à rotina Cartorária deste Juízo Eleitoral,
CONSIDERANDO a delegação de competências estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso à Secretaria Judiciária, através da Resolução nº 801/2011, republicada no DEJE
nº 1038, de 9 de janeiro de 2012,
RESOLVE
Art. 1º Os atos processuais ordinatórios e cartorários definidos na Resolução TRE-MT nº
801/2011, republicada no DEJE nº 1038, de 9 de janeiro de 2012, e alterações posteriores,
bem como os descritos no ANEXO-1 desta portaria, poderão ser cumpridos, no que couber,
pelo Cartório da 44ª Zona Eleitoral, independentemente de despacho ou decisão judicial.
§ 1º A produção e execução dos atos ordinatórios, em quaisquer de suas finalidades, serão
em regra de responsabilidade de todos os servidores da 44ª Zona Eleitoral, inclusive seu
cadastro no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP), sob a
supervisão da Chefia do Cartório.
§ 2º Competirá ao servidor responsável pela execução do ato assinar os respectivos termos e
certidões acerca dos movimentos processuais e expedientes administrativos, bem como
proceder ao seu registro nos sistemas correspondentes.
Art. 2º Além dos referidos no artigo anterior poderão ser cumpridos, independentemente de
despacho ou decisão judicial, os seguintes atos:
I – expedir e assinar intimações, citações ou notificações às partes, seus representantes e
interessados:
a) quando houver necessidade da juntada de documentos indispensáveis à instrução do feito,
observado o reiterado entendimento do Juízo Eleitoral nas ações de mesma natureza;
b) para o cumprimento de atos deprecados por carta, quando estes não implicarem em
designação de audiência.
II – permitir a extração de cópias dos feitos e expedientes não sujeitos a sigilo ou segredo de
justiça aos interessados, partes e advogados constituídos, desde que requeridos por petição.
III – permitir o exame dos processos e expedientes que correrem em segredo de justiça
somente às partes e a seus procuradores, em cartório ou fora deste. Neste último caso, a
carga será feita mediante despacho autorizativo do Juiz, salvo na hipótese de prazo legal ou
judicial fixado para manifestação.
IV – encaminhar diretamente ao Ministério Público Eleitoral os inquéritos e termos
circunstanciados de ocorrência oriundos das Delegacias de Polícia Civil ou Federal quando
manifestados somente com pedido de dilação de prazo para a continuidade das investigações,
bem como a devolução dos autos à origem.
V – realizar a consulta e o lançamento nos sistemas respectivos das informações relativas à
regularização e suspensão de direitos políticos, óbitos e comunicação de desfiliação partidária
dos eleitores afetos a esta Zona Eleitoral, encaminhando-as ao Juiz Eleitoral para ciência.
VI – expedir e assinar circularizações, intimações e demais diligências que se fizerem
necessárias à análise e saneamento das irregularidades constantes nos processos de
prestação de contas partidária, de comitês financeiros e candidatos e de registro de
candidatos.
VII – encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, nos casos de vista obrigatória previstos na
legislação, os feitos judiciais e administrativos.
VIII – esclarecer e contribuir para o bom andamento dos feitos por meio de expedição de
ofícios de informação, pareceres ou ato assemelhado, direcionados ao Juiz Eleitoral ou ao
representante do Ministério Público Eleitoral.
IX – arquivar em pasta própria os expedientes não sujeitos à autuação após a devida
anotação e/ou processamento.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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X – publicar os atos judiciais e administrativos deste Juízo Eleitoral no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, nos termos da Resolução TRE-MT nº 578/2007.
XI – rubricar os livros cartorários obrigatórios, bem como os livros de atas dos órgãos
partidários municipais.
XII – expedir e assinar editais.
XIII – expedir e assinar cartas de convocação de mesários e auxiliares eleitorais.
XIV – elaborar pareceres, quando assim determinar a Legislação.
Art. 3º Os atos praticados pelos servidores deverão ser consignados nos autos e expedientes
com menção a esta Portaria e, quando necessário, poderão ser revistos pelo juiz eleitoral, de
ofício ou a requerimento das partes.
Art. 4º Os atos definidos nesta Portaria não excluem outros previstos nos normativos do
Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 5º Os expedientes relativos à quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, telemático ou
de dados, como também os referentes à decretação de prisão ou busca e apreensão,
requisição de auxílio policial, levantamento de valores e outras medidas submetidas à reserva
jurisdicional necessitarão de análise e assinatura da autoridade judicial.
Art. 6º A interpretação desta Portaria será feita com o escopo de garantir os princípios da
celeridade processual, racionalidade, eficiência e segurança dos serviços judiciários.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revoga-se nesta data a Portaria 02/2017.
Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumpra-se.
Guarantã do Norte – MT, 16 de Abril de 2018.
--------ANEXO 1
ATOS ORDINATÓRIOS E CARTORÁRIOS
1. Autuação de processos, abertura de volumes e anexos
1.1 Autuar os processos, as petições direcionadas ao Juízo Eleitoral da 44ª ZE/MT, e
quaisquer outros documentos que sejam da competência originária deste Juízo, com
observância das normas legais e regimentais.
1.2 Fazer a revisão da autuação na capa do processo e no sistema informatizado, quando
evidenciado equívoco e quando houver alterações pela inclusão ou exclusão de partes e/ou
advogados.
1.3 Atualizar os registros cadastrais dos processos e zelar pela conservação e pela boa
aparência dos feitos em tramitação neste Juízo, procedendo-se a sua recuperação, se
necessário, imediatamente antes de dar sequência à sua tramitação.
1.4 Proceder ao encerramento e abertura de novo volume, atingindo o feito o limite máximo
de 200 (duzentas) folhas, apondo-se os respectivos termos de encerramento e de abertura de
volumes, podendo esse número de folhas ser excedido, excepcionalmente, nas seguintes
situações:
a) para manter, em um mesmo volume, páginas referentes a uma mesma petição ou
documento, a fim de não prejudicar a compreensão de seu conteúdo;
b) quando o processo for originário de outro órgão que não tenha observado esse limite de
folhas.
1.5 Abrir e formar anexos para acondicionar documentos, objetos e volumes -, tais como
jornais, livros de ata, diário, fitas de vídeo, faixas etc., fora dos autos do processo principal,
podendo o respectivo anexo ficar guardado no Arquivo do Cartório eleitoral, durante a
tramitação do processo para eventual consulta, certificando-se tal procedimento no feito
principal, bem como procedendo às devidas anotações no sistema de controle processual.
1.6 Autuar a ação penal, após recebida a denúncia, juntando aos autos o feito originário, com
a certificação do procedimento.
2 Juntada de documento.
2.1 Juntar imediatamente aos autos dos processos em tramitação, os seguintes documentos:
a) petições das partes ou interessados e manifestações do Ministério Público Eleitoral;
b) procurações e substabelecimentos;
c) mandados e cartas de citação, intimação e notificação;
d) cartas de ordem, precatória e rogatória;
e) ofícios expedidos;
f) comprovantes de envio/recebimento de documentos expedidos, tais como AR, cópia de facsímile e de comunicações eletrônicas etc.;
g) respostas a ofícios relativos a diligência determinadas pelo relator e dos demais
documentos.
2.2 Certificar a juntada dos documentos acima referidos, assinada e datada pelo servidor
responsável pelo lançamento, salvo quando feita em audiência, hipótese em que constará da
respectiva ata ou termo.
2.3 Cancelar a juntada, bem como o desentranhamento de documentos acostados
equivocadamente ao processo, certificando-se o procedimento realizado.
3. Vista dos autos.
3.1 Abrir vista dos autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuição
perante esta 44ª ZE/MT, logo após a distribuição do processo, para oferecer parecer no
respectivo feito, ressalvado os casos em que haja pedido de tutela antecipada e de medida
liminar, ou quando houver alguma providência que dependa de apreciação judicial.
3.2 Proferida decisão liminar ou tutela antecipada, o Cartório Eleitoral da 44ª ZE/MT, após
realizadas as comunicações processuais e devidamente instruído o processo, abrirá vista dos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuição perante esta 44ª ZE/MT,
para ciência da decisão.
3.3 Abrir vista ao Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuição perante esta
44ª ZE/MT, nos processos que atuar como custos legis, logo após a manifestação das partes
ou interessados.
3.4 Conceder vista dos autos à parte interessada ou ao advogado regularmente constituído,
observando-se o disposto no art. 40, §§ 1º e 2º, e art. 155, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, ressalvando-se os processos que estejam com diligência em curso ou incluídos
na pauta para julgamento.
4. Intimações.
4.1 Intimar a parte autora para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não haja outro
prazo previsto em lei específica, fornecer cópias da contrafé em número suficiente para a
citação do(s) réu(s) requerido(s) ou de outros documentos indispensáveis para instruir ato
processual ou diligência. Decorrido o prazo, sem atendimento, promover a conclusão dos
autos ao Juiz Eleitoral certificando o ocorrido.
4.2 Intimar o advogado ou interessado para, em 24 (vinte e quatro) horas, restituir os autos
de processo não devolvidos no prazo legal. Decorrido o prazo, sem atendimento, o fato
deverá ser certificado e levado ao conhecimento do Juiz Eleitoral.
4.3 Intimar a parte contrária para manifestar-se em 5 (cinco) dias, sempre que forem
juntados documentos novos, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil, caso não
haja prazo diverso na legislação específica.
4.4 Reiterar a citação, intimação ou notificação por carta ou mandado, conforme o caso, na
hipótese de mudança de endereço da parte, do advogado ou de testemunha quando
informado o novo endereço.
4.5 Ressalvadas as hipóteses previstas em Lei ou em Resolução do Conselho Nacional de
Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e do Tribunal Superior Eleitoral, as intimações
ao Ministério Público Eleitoral, à Advocacia Geral da União e à Procuradoria da Fazenda
Nacional, em regra, deverão ser feitas com vista dos autos, e as intimações à Defensoria
Pública e ao Advogado Dativo deverão ser pessoais.
4.6 Cobrar os mandados não devolvidos pelos Oficiais de Justiça/executores de Mandados,
após transcorrido o prazo de 10 (dez) dias de sua entrega.
4.7 Intimar o advogado das partes e dos terceiros intervenientes para, em 48 (quarenta e
oito) horas, caso não haja outro prazo previsto em lei específica, regularizar a representação
processual, sob as penas do art. 13 do Código de Processo Civil, salvo nas seguintes hipóteses
(introduzido pela Resolução nº 914/2011):
a) se o requerente postular em causa própria;
b) quando ocorrer a situação prevista no art. 37 do Código de Processo Civil;
c) no processo criminal, quando houver comparecimento em audiência e ali o interessado
declarar o mandato, consignando-se na ata da respectiva audiência;
d) quando o advogado tiver arquivado a procuração em Secretaria, para os processos que
permitem essa prática durante o período eleitoral.
5. Expedições de certidões e informações.
5.1 Certificar a publicação de edital, designação em pauta de audiência e demais atos
processuais.
5.2 Certificar o decurso de prazo para cumprimento de ato processual ou diligência a cargo
das partes intervenientes ou Ministério Público Eleitoral, devendo ser observado o seguinte:
a) não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes advogados (art. 191 do
CPC), bem como a regra contida no artigo 188 do Código de Processo Civil, que prevê prazo
em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública
ou o Ministério Publico (TSE, AgI nº 1945, AgI nº 1249);
b) em relação à Defensoria Pública os prazos são contados em dobro, nos termos do artigo
5º, § 5º, da Lei nº 1060/50 (TSE, Acórdão nº 3.941, de 3/2/2004, no AgRgAgl nº 3941,
Acórdão nº 48, de 15/10/2002, no AgRgHC);
c) não se aplica o prazo especial de que trata a alínea anterior aos Defensores Dativos que
não pertençam à Defensoria Pública (STJ, REsp nº 896362, de 22/05/2007).
5.3 Certificar a ocorrência de feriado local e de qualquer suspensão do expediente forense,
inclusive nos casos em que o protocolo do Cartório da 44ª ZE/MT fechar antes do horário
normal, quando o fato puder influir na contagem de prazo processual.
6 Arquivamento e baixa dos autos.
6.1 Arquivar processos de competência deste Juízo Eleitoral logo após o trânsito em julgado
da decisão, salvo nos casos em que ainda for necessária a execução de algum ato processual
específico (cobrança de multa, cumprimento de decisão etc.), lavrando-se a respectiva
certidão de arquivamento (redação da Resolução nº 914/2011).
6.2 Comunicar ao Ministério Público Eleitoral e à Superintendência da Polícia Federal, o
arquivamento de seus inquéritos policiais, ou quando reconhecida a incompetência do Juízo
Eleitoral, a sua remessa ao juízo competente.
6.3 Enviar os autos ao juízo de origem, não havendo nenhuma outra providência a ser
adotada.
7. Encaminhamento de autos de processo.
7.1 Remeter os autos para outros unidades específicas do Tribunal, quando por força de lei ou
disposição regimental, tiverem que emitir informações ou pareceres técnicos.
7.2 A remessa de autos para outros órgãos deverá ser precedida de determinação Judicial, e
será devidamente certificada nos autos e anotada no SADP.
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8. Procedimentos e atos diversos.
8.1 Ressalvado o disposto no art. 4º desta Resolução, os ofícios serão assinados pelo Chefe de
cartório, consignando que o faz por ordem, quando o respectivo expediente tiver por
finalidade:
a) cientificar ao Ministério Público Eleitoral e ao Superintendente da Policia Federal, da decisão
que determina o arquivamento de inquérito policial ou que reconhece a incompetência do
Tribunal;
b) notificar parte interessada ou o impetrado em mandado de segurança para prestar
informações, salvo quando se dirigir a Presidentes dos Poderes Legislativos, Executivo e
Judiciário, Membros do Judiciário, Membros do Tribunal de Contas do Estado, Membros do
Ministério Público, hipótese em que deverá ser subscrito pelo próprio Juiz Eleitoral;
c) solicitar informações às autoridades administrativas sobre diligências requisitadas pelo
Relator.
8.2 Assinar, o Chefe de cartório, os mandados de citação, notificação e intimação,
consignando que o faz por ordem.
8.3 Assinar, o Chefe de cartório, as cartas precatórias, consignando que o faz por
determinação expressa da autoridade judicial, remetendo ao destinatário cópia integral da
ordem expedida.
8.4 Solicitar informações a outros Cartórios Eleitorais e/ou demais unidades do Judiciário,
sobre o cumprimento das Cartas Precatórias.
8.5 Reiterar ofício não respondido dentro do prazo fixado ou, na sua omissão, no prazo de 30
(trinta) dias, persistindo a inércia, os autos deverão ser conclusos ao Juiz Eleitoral.
8.6 Abrir, autenticar, encerrar e registrar os livros de atas de convenções dos órgãos
partidários municipais e zonais.
8.7 Cumprir as decisões do Juízo Eleitoral, bem assim as decisões de caráter jurisdicional
atinentes aos processos que tramitam na 44ª ZE/MT, transmitindo-as aos destinatários na
forma da lei.
8.8 Zelar pela observância do trâmite processual sob segredo de justiça, quando assim
decretado ou quando houver previsão legal, permitindo a vista dos autos apenas às partes ou
procuradores constituídos.
9. Uso do correio eletrônico.
9.1 Fica autorizado ao Cartório eleitoral realizar, através de correio eletrônico, sempre que
possível, os seguintes atos:
a) comunicação de decisões ao Tribunal e aos demais Juízos Eleitorais e à Assessoria de
Imprensa do tribunal Regional Eleitoral, para este último, somente nos casos em que não
corram por “SEGREDO DE JUSTIÇA”, remetendo, conforme o caso, o arquivo digitalizado da
respectiva decisão;
b) expedição de carta precatória, enviando a cópia digitalizada da respectiva carta e demais
documentos que a instruem;
c) expedição de ofícios aos demais Juízos Eleitorais e outros órgãos administrativos e ou
judiciais, solicitando informações requisitadas remetendo, conforme o caso, o arquivo
digitalizado da respectiva decisão.
9.2 As informações solicitadas e recebidas por correio eletrônico devem, quando for o caso,
ser impressas e juntadas aos autos do processo.
Assinado por: Diego Hartmann - Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 4/2018
Define padrões para atendimento ao eleitor, define critérios para comprovação de residência e
dá outras orientações sobre atendimento ao eleitor nas operações junto ao cadastro eleitoral a
serem praticados pelos servidores do Cartório da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 44ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais etc,
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do Provimento 19/2012 da Corregedoria regional
Eleitoral de Mato Grosso.
CONSIDERANDO a necessidade de fixar padrões para agilizar e otimizar o atendimento ao
eleitor.
RESOLVE
DA COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO ELEITORAL
Art. 1º Nos termos previstos no §2º art. 5º do Provimento 19/2012 da CRE/MT a
comprovação do domicílio eleitoral prevista no art. 5º do citado Provimento poderá ser feita
também com os seguintes documentos, além daqueles já previstos no provimento citado:
I - Envelope com a chancela mecânica da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
II – Nota Fiscal emitida em nome do eleitor, constando o endereço do mesmo, no município
em que requerer a movimentação do cadastro eleitoral.
III – Cartão de saúde, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do município em que
requerer a movimentação do cadastro eleitoral.
IV – Declaração de instituição de ensino que comprove a matrícula na rede pública e ou
privada no município em que requerer a movimentação do cadastro eleitoral.
V – Fatura emitida por companhia prestadora de serviço de água, luz, telefonia celular,
internet ou outra concessão, em que figure o local da prestação de serviço em endereço
situado no município em que requerer a movimentação do cadastro eleitoral.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2643

Cuiabá, quarta-feira, 16 de maio de 2018

25

Parágrafo Único – Conforme prescrito no art. 9º do Prov. 19/2012 da CRE/MT, todos os
documentos comprobatórios do Domicílio Eleitoral declarado no ato do atendimento serão
copiados e anexados ao RAE do eleitor.
Art. 2º Nos casos previstos no art. 7º do Provimento 19/2012 da CRE/MT, todos os
documentos comprobatórios da situação declarada no ato do atendimento serão copiados e
anexados ao RAE do eleitor.
DA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA
Art. 3º Para a emissão da segunda via do Título de Eleitor é necessária a apresentação do
Boletim de Ocorrência, comunicando o extravio, roubo ou furto do documento.
Parágrafo único – Cópia do documento apresentado deverá ser anexada ao RAE do eleitor,
nos moldes da previsão constante no art. 9º do Prov. 19/2012 da CRE/MT.
DA MULTA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS URNAS
Art. 4º No âmbito desta 44ª ZE/MT fica fixado o valor de R$ 3,51 (Três Reais e Cinquenta e
Um centavos) o valor unitário da multa por ausência Injustificada às urnas que deverá ser
cobrada conforme orientação do TRE/MT.
§ 1º - O eleitor assim que recolher o valor, conforme orientação do TRE/MT, deverá
comparecer ao cartório com a comprovação de recolhimento, para que seja providenciada a
baixa.
§ 2º - Depois de registrado o recolhimento da multa, o servidor responsável pelo atendimento
deverá de imediato lançar o ASE 078 (Quitação de Multa), no cadastro do eleitor junto ao
sistema ELO.
Art. 5º O eleitor que declarar não ter condições financeiras de quitar os débitos referentes à
ausências injustificadas deverá encaminhar requerimento contendo:
I – Declaração de Insuficiência Econômica, emitida pelo sistema ELO, e preenchida de próprio
punho pelo eleitor, contendo inclusive endereço atualizado, telefone e demais dados para que
possa ser encontrado e notificado da decisão.
II – Outros documentos que entender necessários para instruir tal requerimento.
§1º - Deverá o servidor responsável pelo atendimento protocolar e registrar o pedido junto ao
Sistema SADP, contendo todos os dados do eleitor, inclusive informações necessárias para
notifica-lo da decisão, e encaminha-lo ao Chefe de Cartório.
§2º O Chefe de Cartório, ao receber o documento devidamente protocolado e registrado,
deverá autuar o pedido, como Procedimento Administrativo na Classe PET - Petição, e
encaminhar ao Juiz Eleitoral para decisão.
§3º Após a decisão do Juízo Eleitoral o Chefe de Cartório deverá lançar a mesma no sistema
SADP e no cadastro eleitoral do eleitor junto ao sistema ELO se for o caso e dar ciência ao
eleitor através do contato informado pelo mesmo.
DA MULTA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AOS TRABALHOS ELEITORAIS
Art. 6º No âmbito desta 44ª ZE/MT fica fixado o valor de R$ 35,14 (Trinta e Cinco reais e
Quatorze centavos) o valor unitário da multa por ausência Injustificada aos trabalhos
eleitorais, em casos antigos aos quais não foi fixado em processo individual valor divergente,
devidamente lançado no cadastro do eleitor através do sistema ELO, que deverá ser cobrada
conforme orientação do TRE/MT.
§ 1º - O eleitor assim que recolher o valor, conforme orientação do TRE/MT, deverá
comparecer ao cartório com a comprovação de recolhimento, para que seja providenciada a
baixa.
§ 2º - Depois de registrado o recolhimento da multa, o servidor responsável pelo atendimento
deverá de imediato lançar o ASE 078 (Quitação de Multa), no cadastro do eleitor junto ao
sistema ELO.
Art. 7º O eleitor que declarar não ter condições financeiras de quitar os débitos referentes à
ausências injustificadas deverá encaminhar requerimento contendo:
I – Declaração de Insuficiência Econômica, emitida pelo sistema ELO, e preenchida de próprio
punho pelo eleitor, contendo inclusive endereço atualizado, telefone e demais dados para que
possa ser encontrado e notificado da decisão.
II – Outros documentos que entender necessários para instruir tal requerimento.
§1º - Deverá o servidor responsável pelo atendimento protocolar e registrar o pedido junto ao
Sistema SADP, contendo todos os dados do eleitor, inclusive informações necessárias para
notifica-lo da decisão, e encaminha-lo ao Chefe de Cartório.
§2º O Chefe de Cartório, ao receber o documento devidamente protocolado e registrado,
deverá autuar o pedido, como Procedimento Administrativo na Classe PET - Petição, e
encaminhar ao Juiz Eleitoral para decisão.
§3º Após a decisão do Juízo Eleitoral o Chefe de Cartório deverá lançar a mesma no sistema
SADP e no cadastro eleitoral do eleitor junto ao sistema ELO se for o caso e dar ciência ao
eleitor através do contato informado pelo mesmo.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Todos os documentos comprobatórios de situações declaradas pelo eleitor que geram
alteração no cadastro eleitoral, sem lançamento de ASE serão copiados e juntados ao RAE.
Art. 9º Todos os lançamentos e registros de códigos de atualização da situação do eleitor
(ASE) que forem encaminhados à 44ª Zona eleitoral através de órgãos da Justiça Eleitoral, ou
demais órgãos do Judiciário Estadual, Federal ou especializada, serão passíveis de lançamento
direto pelo servidor com acesso ao sistema ELO, sem necessidade de despacho individual.
§1º - A baixa do ASE 043 (SUSPENSÃO – CONSCRITO) poderá ser feito de ofício pelo servidor
responsável pelo atendimento, fazendo juntar ao RAE do eleitor cópia do documento que
comprove a baixa do mesmo junto ao serviço militar obrigatório.
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§2º – Os documentos, declarações e requerimentos dos eleitores, no âmbito da 44ª ZE/MT
que provocarem ou necessitarem de lançamento de ASE, não previstos nesta portaria ou em
outra regulamentação própria seguirão no que for aplicável o procedimento previsto no art. 7º
desta Portaria.
Art. 10 Para fins de atendimento do Eleitor e efetivar operações junto ao sistema ELO, os
documentos de identificação devem ser originais: são aceitos carteira de identidade (RG),
certidão de nascimento, certidão de casamento (quando casado), carteira de trabalho, ou
carteiras expedidas por órgãos estabelecidos por leis federais.
§1º – Para fins de alistamento eleitoral não serão aceitos como documentos de identificação a
carteira de habilitação (CNH) ou passaporte, pois não possuem filiação e naturalidade.
§ 2º - Para fins de alistamento eleitoral será exigido apresentação do comprovante de
quitação do serviço militar, somente para os maiores de 18 anos do sexo masculino.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revoga-se nesta data a Portaria 01/2017.
Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumpra-se.
Guarantã do Norte – MT, 16 de Abril de 2018.
Assinado por: Diego Hartmann - Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 5/2018
Determina fechamento de local de votação pertencente à 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO que o local de votação localizado na “Comunidade Progresso” não possui
instalações físicas e mobiliário adequados para demanda eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1º- DETERMINAR O FECHAMENTO DEFINITIVO DO LOCAL DE VOTAÇÃO relativo à
“Comunidade Progresso”, com endereço na Linha Progresso, Travessão, Zona Rural, Guarantã
do Norte - MT.
Art. 2º- DESIGNAR como LOCAL DE VOTAÇÃO para funcionamento de Mesa Receptora o
prédio da ESCOLA MUNICIPAL “SOL NASCENTE”, situada na Linha São João Batista –
Comunidade 38, Zona Rural, Guarantã do Norte - MT.
Parágrafo Único: São previstas dez seções eleitorais para recebimento de votos com no
máximo 400 (quatrocentos) eleitores.
Art. 3º- TRANSFERIR DEFINITIVAMENTE a Seção 228, atualmente instaladas no local de
votação, ora desativado, para o local de votação mencionado no art. 2º desta Portaria.
Art. 4º- Compete à Chefia do Cartório da 44ª Zona Eleitoral providenciar os lançamentos das
informações necessárias no Sistema Elo para cumprimento desta Portaria.
Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumpra-se.
Guarantã do Norte – MT, 11 de Maio de 2018.
Assinado por: Diego Hartmann - Juiz Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº. 010/2018
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Luís Augusto
Veras Gadelha, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a eleitora abaixo relacionada que, nos autos do processo 21-81.2018.6.11.0049
em que se apura a duplicidade de sua inscrição eleitoral, em trâmite perante a 49ª Zona
Eleitoral, foi proferida sentença que determinou o cancelamento da inscrição eleitoral nº 0367
6873 1813 (a mais recente) em nome de Shirley Silva de Jesus e a regularização da inscrição
eleitoral nº 0205 3875 1880 (a mais antiga) em nome de Shirley Silva de Jesus Nascimento.
PROCESSO 21-81.2018.6.11.0049
ELEITORA: SHIRLEY SILVA DE JESUS
RG: 11259396
FILIAÇÃO: JAIR DE JESUS E MARIA MOREIRA DA SILVA
Assim, a eleitora supramencionada fica, por meio do presente edital, INTIMADA, com base no
artigo 256, II, c/c artigo 257, III, ambos do Código de Processo Civil, a comparecer no
Cartório da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
término do prazo deste edital, munida dos documentos necessários para, querendo, realizar a
transferência da sua inscrição eleitoral para este município. Dado e passado neste município
de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezoito. Eu, ________, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, Chefe de Cartório da 49ª
Zona Eleitoral, que o digitei, conferi e subscrevi.
Assinado por: Luís Augusto Veras Gadelha - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
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ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROC. N. 18-47.2016.6.11.0001.
Prestação de Contas Anual - Partido da Social Democracia Brasileiro -PSDB.
Exercício: 2015.
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT n. 14.039)
Fica o prestador de contas intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre o
relatório de fls. 36/40.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.
Assinado por: Andreia da Silva Noronha, Chefe de Cartório - 55ª ZE/MT
PROC. N. 36-39.2014.6.11.0001
Prestação de Contas – Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Exercício Financeiro – 2013.
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT n. 14.039)
Vistos.
Defiro o prazo de trinta (30) dias para que o requerido sane as irregularidades.
Decorrido, com ou sem regularização, promova-se o parecer conclusivo e, após, vista ao
Ministério Público.
Cuiabá, 4 de maio de 2018.
Assinado por: Celia Regina Vidotti, Juíza Eleitoral 55ª. Zona

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 25/2018 - I PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, MM. Juiz Eleitoral desta
Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que estão
disponíveis para consulta no mural do Cartório Eleitoral o gabarito da prova aplicada no I
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado desta 57ª Zona Eleitoral de
Paranatinga-MT, cuja prova foi realizada na data de 15 de maio de 2018, ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso no prazo 02 (dois)
de dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 15 de maio de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi. NADA
MAIS.
Assinado por: Walter Figueirêdo Costa Neto - Chefe de Cartório - 57ª Zona Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 7-98.2017.6.11.0060 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
Protocolo: 13.746/2017
Interessado: Solidariedade - SD
Advogada: Adolfo Grassi de Oliveira – OAB/MT nº 12.285
Vistos,
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela agremiação partidária em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada extemporaneamente.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, divulgando as informações prestadas pelo
partido político, os interessados não apresentaram impugnação, conforme certidão de f. 41.
O Cartório emitiu parecer técnico conclusivo, às f. 45-46, no qual informa que houve
apresentação das peças constantes do artigo 29 da Resolução TSE 23.464/2015, à exceção
dos extratos bancários e dos recibos de doações.
Constatou que não houve movimentação financeira por parte do partido, a não ser os
recursos estimáveis em espécie, não houve abertura de conta bancária, e nem repasse por
parte do Fundo Partidário.
Com vista, o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pela
aprovação com ressalvas, diante das irregularidades aprontadas no parecer conclusivo.
Após, vieram-me conclusos os autos.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
A legislação eleitoral dispõe ser obrigação dos partidos políticos a manutenção de escrituração
contábil e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, inclusive, a prestação anual, a qual deve
ser apresentada até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício findo.
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Pela análise dos autos, observa-se que o partido não teve movimentação de recursos
financeiros e, não recebeu recursos do fundo partidário.
O analista das contas apontou a ausência de abertura de conta bancária e a ausência de
recibos das doações estimáveis em dinheiro que o partido recebeu. Porém, estas
irregularidades não o impediu de analisar a correta aplicação dos recursos declaro pelo
partido. De igual forma, o analista verificou que o partido não recebeu valores em espécie,
corroborando com as informações prestadas pelo partido.
Verifico que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, prevista no artigo 6º da Res.
TSE 23.464/2015, somente se aplica às agremiações que recebam, direta ou indiretamente,
recursos em espécie. Vejamos o artigo 6º, § 1º, do normativo em comento:
Art. 60 Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas
bancárias especificas para movimentação dos recursos provenientes:
(...)
§ 1º A exigência de abertura de conta especifica para movimentar os recursos de que tratam
o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo somente se aplica aos Órgãos partidários que,
direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Portanto, não há como se manter a obrigação de abertura de conta bancária àqueles partidos
que não movimentem valores em espécie, não recebam valores do fundo partidário e não
tenham patrimônio que justifique movimentação financeira. É notório que os partidos do
Município de Campo Novo do Parecis não recebem cotas do Fundo Partidário e não possuem
patrimônio, sequer local para reunião, dependendo sempre da doação e seção dos seus
administradores. Nesta condição, manter uma conta bancária imporia um ônus aos partidos
(pagamento de taxas bancárias).
O E. TRE/MT entende que há que se observar o princípio da razoabilidade na análise das
contas, para não impor uma punição muito severa, como a desaprovação das contas, aos
partidos que não mantem conta bancária aberta. Colaciono os seguintes arestos:
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - 2014 - NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSOS - BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - REGISTROS EFETUADOS NÃO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDO - MUNICÍPIO PEQUENO PARTICULARIDADE A SER OBSERVADA - RAZOABILIDADE - APONTAMENTO DE RESSALVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. 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, particularidades que devem ser sempre observadas, não impõe
necessariamente a reprovação das contas.
2. Aprovação com ressalvas pelo juízo de origem.
(Recurso Eleitoral n 3029, ACÓRDÃO n 26515 de 02/02/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA
DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2586, Data 20/02/2018,
Página 2-3 )
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.¿
(Recurso Eleitoral n 2264, ACÓRDÃO n 26484 de 26/01/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA
DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2577, Data 05/02/2018,
Página 4-5 )
Diante dos documentos apresentados, verifico como desmedida a desaprovação das presentes
contas pois, como analisado no parecer de f. 45-46, as irregularidades apontadas não
impediram a verificação das contas, ensejando apenas ressalvas ante a ausência de
apresentação dos extratos bancários.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, ll, da Resolução TSE nº 23.464/2015, julgo
APROVADA COM RESSALVAS, as contas prestadas pelo SOLIDARIEDADE, referente ao
exercício financeiro 2016.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado (3 dias – artigo 52 da Res. TSE 23.464/2015), efetuem-se as
anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de abril de 2018.
Assinado por: Claudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza Eleitoral
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PROCESSO: 9-68.2017.6.11.0060 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
Protocolo: 15.435/2017
Interessado: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Advogada: André Newton de Figueiredo Castro – OAB/MT nº 8392
Vistos,
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela agremiação partidária em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada extemporaneamente.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, divulgando as informações prestadas pelo
partido político, os interessados não apresentaram impugnação, conforme certidão de f. 35.
O Cartório emitiu parecer técnico conclusivo, às f. 39-40, no qual informa que houve
apresentação das peças constantes do artigo 29 da Resolução TSE 23.464/2015, à exceção
dos extratos bancários.
Constatou que não houve movimentação financeira por parte do partido, a não ser os
recursos estimáveis em espécie; não houve abertura de conta bancária, e nem repasse por
parte do Fundo Partidário.
Com vista, o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pela
aprovação com ressalvas, diante das irregularidades aprontadas no parecer conclusivo.
Após, vieram-me conclusos os autos.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
A legislação eleitoral dispõe ser obrigação dos partidos políticos a manutenção de escrituração
contábil e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, inclusive, a prestação anual, a qual deve
ser apresentada até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício findo.
Pela análise dos autos, observa-se que o partido não teve movimentação de recursos
financeiros e não recebeu recursos do fundo partidário.
O analista das contas apontou a ausência de abertura de conta bancária. Porém, esta
irregularidade não o impediu de analisar a correta aplicação dos recursos declaro pelo partido.
De igual forma, o analista verificou que o partido não recebeu valores em espécie,
corroborando com as informações prestadas pelo partido.
Verifico que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, prevista no artigo 6º da Res.
TSE 23.464/2015, somente se aplica às agremiações que recebam, direta ou indiretamente,
recursos em espécie. Vejamos o artigo 6º, § 1º, do normativo em comento:
Art. 60 Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas
bancárias especificas para movimentação dos recursos provenientes:
(...)
§ 1º A exigência de abertura de conta especifica para movimentar os recursos de que tratam
o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo somente se aplica aos Órgãos partidários que,
direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Portanto, não há como se manter a obrigação de abertura de conta bancária àqueles partidos
que não movimentem valores em espécie, não recebam valores do fundo partidário e não
tenham patrimônio que justifique movimentação financeira. É notório que os partidos do
Município de Campo Novo do Parecis não recebem cotas do Fundo Partidário e não possuem
patrimônio, sequer local para reunião, dependendo sempre da doação e seção dos seus
administradores. Nesta condição, manter uma conta bancária imporia um ônus aos partidos
(pagamento de taxas bancárias).
O E. TRE/MT entende que há que se observar o princípio da razoabilidade na análise das
contas, para não impor uma punição muito severa, como a desaprovação das contas, aos
partidos que não mantem conta bancária aberta. Colaciono os seguintes arestos:
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - 2014 - NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSOS - BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - REGISTROS EFETUADOS NÃO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDO - MUNICÍPIO PEQUENO PARTICULARIDADE A SER OBSERVADA - RAZOABILIDADE - APONTAMENTO DE RESSALVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. 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, particularidades que devem ser sempre observadas, não impõe
necessariamente a reprovação das contas.
2. Aprovação com ressalvas pelo juízo de origem.
(Recurso Eleitoral n 3029, ACÓRDÃO n 26515 de 02/02/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA
DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2586, Data 20/02/2018,
Página 2-3 )
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
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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.¿
(Recurso Eleitoral n 2264, ACÓRDÃO n 26484 de 26/01/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA
DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2577, Data 05/02/2018,
Página 4-5 )
Diante dos documentos apresentados, verifico como desmedida a desaprovação das presentes
contas pois, como analisado no parecer de f. 39-40, as irregularidades apontadas não
impediram a verificação das contas, ensejando apenas ressalvas ante a ausência de abertura
de conta corrente específica.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, ll, da Resolução TSE nº 23.464/2015, julgo
APROVADA COM RESSALVAS, as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA, referente ao exercício financeiro 2016.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Procedo aos registros pertinentes no SICO.
Transitada em julgado (3 dias – artigo 52 da Res. TSE 23.464/2015), efetuem-se as
anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de abril de 2018.
Assinado por: Claudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza Eleitoral
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