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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 375/2018/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2221
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 18, inciso IX, do seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO o teor da Resolução TRE-MT nº 2090/2017, que instituiu as Honrarias a serem
outorgadas pelo TRE-MT;
CONSIDERANDO a necessidade de reconhecer as instituições públicas e privadas que prestaram
relevante apoio à Justiça Eleitoral na realização da Revisão do Eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Várzea Grande/MT;
CONSIDERANDO, por fim, a indicação que consta do Processo Judicial Eletrônico nº 60172363.2018.6.11.0000 - Classe PA,
RESOLVE
Art. 1º Conceder o "Diploma de Honra", regulamentado pelo art. 5ª da Resolução TRE-MT nº 2090
/2017, às seguintes Instituições:
I. Prefeitura Municipal de Várzea Grande;
II. Câmara Municipal de Várzea Grande;
III. Igreja Batista Nacional - IBN;
IV. Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG;
V. Várzea Grande Shopping.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos oito dias do mês
de novembro do ano de dois mil e dezoito.
(ass.) Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente. Desembargador PEDRO SAKAMOTO - VicePresidente. Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - Juiz-Membro. Doutor RICARDO
GOMES DE ALMEIDA - Juiz-Membro. Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES - JuízaMembro. Doutor ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR -Juiz-Membro. Doutor LUÍS APARECIDO
BORTOLUSSI JÚNIOR - Juiz-Membro.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos oito dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezoito.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Analista Judiciário
Secretário Judiciário, em substituição

ACÓRDÃOS
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ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO EDITAL 374/2018
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1. ACÓRDÃO Nº 26991
PROCESSO Nº 639-69.2016.6.11.0025 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): PEDRO APOLONIO DE FRANÇA
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA
SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO
VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. "CONTAS ZERADAS" E OMISSÃO DE
DESPESAS

COM

ADVOGADO

E

CONTADOR.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

PROCESSAMENTO PELO RITO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA O RITO
ORDINÁRIO. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.463/2015.
RETORNO

A

INSTÂNCIA

DE

ORIGEM

PARA

REGULAR

PROCESSAMENTO.

DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DESDE

LOGO.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

SUPLANTADO.

POSSIBILIDADE

DE

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE DESPESA COM ADVOGADO E CONTADOR.
GASTO NÃO ELEITORAL [§ 1°. "A" DO ART. 29 RES. TSE N° 23.463/2015]. CONTAS
ZERADAS. OMISSÃO DE RECEITA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE
CANDIDATOS. MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL. EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL
E COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO. INEXIGÊNCIA. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. APARENTE ANTINOMIA ENTRE LEI ELEITORAL E
RESOLUÇÃO TSE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Mesmo havendo impugnação, manifestação contrária da área técnica, bem como parecer
desfavorável do Ministério Público, o Juiz, se entender que as contas estão regulares, pode aproválas, de modo que o Tribunal, ao julgar o recurso, também poderá assim proceder, sem a
necessidade de deliberar pela conversão do rito. Todavia, entendendo o Juiz ou o Tribunal que é
caso de desaprovação, a conversão é obrigatória. Precedente deste Tribunal;
2. Não se consideram gastos eleitorais, e, portanto, não necessitam compor a contabilidade de
campanha, as despesas com advogado e contador para apresentação de prestação de contas à
Justiça Eleitoral;
3. A doação de material impresso de campanha [santinhos] entre candidatos prescinde de recibo
eleitoral, razão pela qual, demonstrada a origem e declarada na prestação de contas do doador,
mas não do donatário, encerra irregularidade meramente formal, que não impede a aprovação das
contas com anotação de ressalvas;
4. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 17 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS-Relator
2. ACÓRDÃO Nº 26996
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2. ACÓRDÃO Nº 26996
PROCESSO Nº 34-22.2018.6.11.0036 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - LISTAS ESPECIAIS - JUNHO/2018 - 43ª
ZONA ELEITORAL - SORRISO/MT
RECORRENTE(S): ANDRESSA SALDANHA MARINHO
ADVOGADO(S): WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB: 24.017-O/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. DESÍDIA PARTIDÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se os
documentos apresentados não comprovam filiação partidária anterior, nem a existência de desídia
partidária, deve ser indeferido o processamento de lista especial, mormente quando não existe
estrutura partidária vigente no município.
2. Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 23 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR-Relator
3. ACÓRDÃO Nº 27000
PROCESSO Nº 360-56.2016.6.11.0034 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR PLANALTO DA SERRA/MT - 34ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): FERNANDO JOAIR PONTES
ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8.548/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. ELEIÇÕES DE 2016. NÃO CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS ÀORIGEM. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Constatadas irregularidades que comprometem as contas do recorrente, no sentido de conferirlhes lisura e transparência, impõe-se a sua desaprovação, nos termos do artigo 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/1997.
2. Recurso a que se nega provimento.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR "EX OFFICIO" A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem.
Cuiabá, 25 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR -Relator
4. ACÓRDÃO Nº 27001
PROCESSO Nº 412-52.2016.6.11.0034 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): RENIER NUNES DE SIQUEIRA

ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168/MT CÁSSIA REGINA ATTILIO BARBOSA
GARCIA - OAB: 8.818/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. ELEIÇÕES DE 2016. NÃO CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Uma vez reconhecida a necessidade de que seja convertido o feito para evitar o cerceamento de
defesa do impugnado, pelo princípio da paridade de armas, deve ser reconhecida igual
prerrogativa àquele que atua como custos legis, sob pena de mácula à própria função do parquet
enquanto fiscal da ordem jurídica. 2. A conversão é imprescindível frente à possibilidade do
julgamento diverso em sede recursal, porque modifica o rito do processo e, com isso, amplia a fase
cognitiva, permitindo uma produção de provas maior do que a limitada no rito simplificado. É uma
nova etapa procedimental para a garantia do contraditório-influência.
3. Declara-se ex officio a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e
conversão ao rito ordinário.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR "EX OFFICIO" A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem.
Cuiabá, 25 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR-Relator
5. ACÓRDÃO Nº 27002
PROCESSO Nº 414-22.2016.6.11.0034 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): DJALMA DE ALCANTARA MASCARENHAS
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168./MT CÁSSIA REGINA ATTILIO BARBOSA
GARCIA - OAB: 8.818/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO. VEREADOR.
SISTEMA SIMPLIFICADO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS NA ORIGEM. RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE

DESPESAS

COM

ADVOGADO.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

ENTREGUE

TEMPESTIVAMENTE. APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
DO EXTRATO BANCÁRIO E DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEMONSTRANDO O SALDO FINAL
ZERADO.
1. Falhas que não comprometem o exame da prestação de cotas induzem à sua aprovação com
ressalvas. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 25 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR-Relator
6. ACÓRDÃO Nº 27011
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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6. ACÓRDÃO Nº 27011
PROCESSO Nº 141-85.2017.6.11.0041 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO
POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - ANO 2016 - ARAPUTANGA/MT - 41ª ZONA
ELEITORAL
RECORRENTE(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ARAPUTANGA/MT
ADVOGADO(S): ANA LÚCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB: 8.311/MT LUIZ NELSON ZUCHETTI
JÚNIOR - OAB: 15.130/MT GRACIELI BORGES MARIA - OAB: 21.832/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADES CONCEDIDAS AO RECORRENTE POR
OCASIÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. IRREGULARIDADES
GRAVES QUE PERSISTEM NA CONTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. CONTAS DESAPROVADAS. Não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar
de regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer técnico preliminar e do parecer
técnico conclusivo, o órgão partidário responsável pela prestação de contas deixa transcorrer in
albis os correspondentes prazos.
No processo de prestação de contas de exercício financeiro, a admissão de novos documentos na
fase recursal está condicionada à comprovação da ausência de oportunidade para apresentá-los
no curso da instrução processual. Restando constatado que o recorrente foi regulamente intimado
para tanto, torna-se inadmissível a análise dos documentos que acompanham o recurso.
Persistindo as irregularidades apontadas pela unidade técnica, e, ainda, diante da gravidade que
as revestem, não há outra medida a ser adotada, a não ser a desaprovação das contas.
Recurso desprovido.
Sentença mantida.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 31 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO-Relator
7. ACÓRDÃO Nº 27013
PROCESSO Nº 30-91.2017.6.11.0012 - CLASSE - CC
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - NEGATIVO - REFERENTE AO PROCESSO 3091.2017.6.11.0012 - CLASSE: RP - 1º E 12º ZONAS ELEITORAIS - CAMPO VERDE/MT ELEIÇÕES 2016
SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 1º ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
SUSCITADO(S): JUÍZO DA 12º ZONA ELEITORAL - CAMPO VERDE/MT
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
ALEGAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO PROCEDENTE
1. A competência nas representações por doação acima do limite legal é fixada tomando-se por
base o domicílio civil do doador, não o domicílio eleitoral, os quais não se confundem, sendo este
mais elástico e flexível. Precedentes do TSE.
2. Tratando-se de competência de natureza territorial, ou seja, relativa, seu deslocamento somente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2. Tratando-se de competência de natureza territorial, ou seja, relativa, seu deslocamento somente
se legitimaria com o manejo da competente exceção pela parte interessada, sendo inviável que o
Juiz o faça de ofício.
3. A revisão da competência territorial, no caso concreto, somente poderia se dar por provocação
da parte interessada, a quem competiria fazê-lo a tempo e modo, sob pena de preclusão e
consequente prorrogação, competindo-lhe, ainda, no incidente, comprovar que desde a propositura
da ação não ostentava domicílio no local apontado pelo representante [Art. 43 do NCPC].
4. Conflito negativo de competência resolvido para declarar competente o juízo suscitado [12ª
Zona Eleitoral], sem prejuízo de que, através das vias próprias, possam as partes novamente
discutir a questão na origem.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 12ª
ZONA ELEITORAL.
Cuiabá, 31 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR ULISSES RABANEDA, DOS SANTOS-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos oito dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezoito.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Analista Judiciário
Secretário Judiciário, em substituição

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 499/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.568/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, desvinculado das funções eleitorais, do
Excelentíssimo Senhor PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA, Juiz da 27ª Zona Eleitoral - Juara, no
período de 17 a 19 de dezembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 506/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 8607/2018/2016,
RESOLVE
Art. 1º Alterar a Portaria nº 242/2016 para substituir a servidora Cristina Naomi Usuda pela
servidora Kelly Cristina Esteves Ferreira no Núcleo Estratégico Socioambiental - NESA.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 08 de novembro 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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 500/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando as deliberações do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, conforme Ata nº 12,
de 6 de novembro de 2018; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.611/2018,
RESOLVE, ad referendum do Pleno,
Art. 1º Alterar o Anexo I da Resolução nº 2.157/2018, com a alteração dada pela Resolução nº
2.209/2018, no que pertine ao limite de plantonistas dos meses de novembro/2018 e dezembro
/2018 da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, conforme a seguir:
Novembro
Limite Mensal 60 h
Limite

de

Plantonistas

1º/11
(fer)
2

2/11 (fer)
2

3/11
(sáb)
5

4/11 (dom)
2

Demais

Demais

Demais

Sábados

Domingos

Feriados

14

2

2

Dezembro
Limite Mensal 30 h
Limite
Plantonistas

de

1º/12

2/12

(sáb)

(dom)

14

2

8/12 (fer)
14

9/12

15/12

16/12

(dom)

(sáb)

(dom)

2

2

2

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 486/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XXXIV, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO a decisão judicial de tutela provisória deferida no processo nº 100430919.2018.4.01.3600 da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8264/2018,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora ISIS DE MOURA GARCIA VIANA, Analista Judiciário Área Judiciária, no Cartório Eleitoral da 10ª ZE - Rondonópolis, a partir de 30/10/2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 494/2018
REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 494/2018 PUBLICADO NO DJE Nº 2793 DE 08/11/2018 PARA RETIFICAR O TEXTO, O QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.510/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, desvinculado das funções eleitorais, do
Senhor ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, Juiz da 61ª Zona Eleitoral Comodoro, no período de 21 a 23 de novembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 490/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.401/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, desvinculado das funções eleitorais, do
Excelentíssimo Senhor RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO, Juiz da 6ª Zona Eleitoral Cáceres, nos dias 30 e 31 de outubro, bem como no dia 5 de novembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 489/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.090/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, vinculado às funções eleitorais, da Dra.
MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, Excelentíssima Juíza da 24ª Zona Eleitoral - Alta Floresta,
no período de 14 a 18 de novembro de 2018, para participar do VII CONAMEL - Congresso
Nacional dos Magistrados Evangélicos, a ser realizado nesta Capital.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 488/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8.308/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, vinculado às funções eleitorais, dos Juízes
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, vinculado às funções eleitorais, dos Juízes
Eleitorais do Estado de Mato Grosso, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2018, para participarem da
reunião de elaboração do Plano de Gestão para o biênio 2019/2020, a ser realizada nesta Capital.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 487/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 19, inciso XXXIV do Regimento Interno
deste Tribunal,
CONSIDERANDO o Edital nº 15, de 16/06/2016, que tornou público o resultado final do Concurso
Público nº 01/2015, publicado no DOU nº 115, de 17/06/2016, homologado pela Resolução TREMT nº 1.802/2016, publicada no DJE nº 2.165, de 22/06/2016;
CONSIDERANDO a Portaria nº 415/2018, publicada no DOU nº 185 de 25/09/2018;
CONSIDERANDO a posse e o efetivo exercício da servidora, ocorrido no dia 24/10/2018,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora Julliane Silva Conceição, Analista Judiciário, Área
Judiciária, no Cartório da 16ª Zona Eleitoral - Vila Rica.
Art. 2º A servidora deverá se apresentar na lotação estabelecida no art. 1º até o dia 08/11/2018.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2018
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em
substituição, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno
desta Secretaria,
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Procedimento Administrativo Eletrônico nº 3118/2018,
RESOLVE
Art. 1º Alterar a Ordem de Serviço nº 99/2018, para fazer constar da convocação os servidores
abaixo relacionados que atuarão na força-tarefa para auxílio às atividades de análise das
Prestações de Contas das Eleições 2018 executadas pela Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria:
Servidor

Lotação

Daniel Rocha G. dos Santos

1ª ZE

Gabriel Herrero Araújo Fernandes

55ª ZE

Henrique Paschoal de Oliveira

1ª ZE

Art. 2º Fica dispensado da convocação efetivada pela OS nº 99/2018, o servidor Marcelo Rubles
de Almeida.
Art. 3º Este normativo entrará em vigor da data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 07 de novembro 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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Diretor-Geral, em substituição

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601321-79.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 492/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601321-79.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601325-19.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 511/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: GILMAR DONIZETE FABRIS DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601325-19.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601314-87.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 496/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: SILVANO FERREIRA DO AMARAL - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601314-87.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601312-20.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 500/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: DIRCEU ANTONIO ZANATTA DEPUTADO ESTADUAL, DIRCEU ANTONIO
ZANATTA
Número do Processo PJE: 0601312-20.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601301-88.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 485/2018/SAP/CRIP/SJ

O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: JOSE EDUARDO BOTELHO - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601301-88.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601288-89.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 503/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: TULIO AURELIO CAMPOS FONTES - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601288-89.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601233-41.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 499/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: HIRAN VINICIUS DE MORAES E MELO - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601233-41.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601228-19.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 513/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: SEBASTIÃO FRANCISCO DE MORAES - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601228-19.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601172-83.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 502/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: LIDIO BARBOSA - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601172-83.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601149-40.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 488/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: PAULO ROBERTO ARAUJO - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601149-40.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601087-97.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 495/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: MAURO MENDES FERREIRA - GOVERNADOR
OTAVIANO OLAVO PIVETTA - VICE-GOVERNADOR
Número do Processo PJE: 0601087-97.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601083-60.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 497/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: ELIANE MENACHO - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601083-60.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601059-32.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 504/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: ALEXSSANDRO MIRANDA FRAGA - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601059-32.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601013-43.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 501/2018/SAP/CRIP/SJ

O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: WALDIR CALDAS RODRIGUES - SENADOR
GIVANILDO GOMES - 1º SUPLENTE
NICACIO LEMES DE ALMEIDA JUNIOR- 2º SUPLENTE
Número do Processo PJE: 0601013-43.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601327-86.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 489/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: PEDRO INACIO WIEGERT - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601327-86.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 376/2018
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 17 (dezessete) horas na Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme
dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 39009 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 119.840/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Cargo 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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Cargo Vereador - Corrupção ou Fraude - CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS - PREENCHIMENTO
DE QUOTA DE GÊNERO - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT - 29ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSISTENTE(S): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, EDMAR FIDÉLIS MAXIMIANO, MICHELE
APARECIDA DA SILVA SALMAZO, ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS
ADVOGADO(S): LEANDRO BROGES DE SOUZA SÁ - OAB: 20.901/MT, SEONIR ANTÔNIO
JORGE - OAB: 23.002/MT, MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - OAB: 18.873/E
RECORRIDO(S): MARIA JOSÉ RODRIGUES ZOCAL
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): ADENIR ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): GERALDO DONIZETE DA SILVA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): REGINALDO LIMA OLIVEIRA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): MARCELO DA CRUZ CORREA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): JAIR MONTEIRO DE ROCHA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "TRABALHO E TRANSPARÊNCIA"
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): ANÉSIO RADIGONDA
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
2) PROCESSO Nº 39191 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 123.186/2016
ASSUNTO: SIGILOSO
RECORRENTE(S): SIGILOSO
ASSISTENTE(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): LEANDRO BROGES DE SOUZA SÁ - OAB: 20.901/MT, SEONIR ANTÔNIO
JORGE - OAB: 23.002/MT, MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - OAB: 18.873/E
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): ANTONIO MARCOS LOPES - OAB: 15.837/MT BRUNO CARRARA LIPORI OAB: 77.910/PR
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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RECORRIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADA(S): CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB: 18.295/MT
RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos oito dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário, em substituição

PROCESSO 0601706-27.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 510/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: WAGNER CAVALCANTE GODOY - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601706-27.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601700-20.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 512/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: SERGIO RIBEIRO ARAUJO - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601700-20.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601520-04.2018.6.11.0000

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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PROCESSO 0601520-04.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 508/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601520-04.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601519-19.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 498/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: JOELSON FERNANDES DO AMARAL - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601519-19.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601451-69.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 506/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: MILTON DANTAS OLIVEIRA - DEPUTADO FEDERAL
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Nome do candidato: MILTON DANTAS OLIVEIRA - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601451-69.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601445-62.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 494/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601445-62.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601422-19.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 507/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: GOMERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601422-19.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no

prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601329-56.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 484/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: EDERSON DAL MOLIN - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601329-56.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601332-11.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 487/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: JOAO JOSE DE MATOS - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601332-11.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601337-33.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 505/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601337-33.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601367-68.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 509/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601367-68.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601368-53.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 493/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: VICTORIO GALLI FILHO - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601368-53.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601374-60.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 514/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: MARCO AURELIO MARRAFON - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601374-60.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601377-15.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 490/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE - DEPUTADO FEDERAL
Número do Processo PJE: 0601377-15.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601398-88.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 491/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: LEANDRO FELIX PEREIRA - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601398-88.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

PROCESSO 0601416-12.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 486/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: LUDIO FRANK MENDES CABRAL - DEPUTADO ESTADUAL
Número do Processo PJE: 0601416-12.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 8 de novembro de 2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário em Substituição

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600930-27.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 0600930-27.2018.6.11.0000 - REPRESENTAÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REPRESENTAÇÃO (11541) - 0600930-27.2018.6.11.0000 Cuiabá - MATO GROSSO
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]
EMBARGANTE: JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT 5493/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT
7860/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT 23212/O, AMANDA DA COSTA LIMA ROSA
SILVA - OAB/MT 15793/O
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE MATO GROSSO 45-PSDB / 40-PSB / 28PRTB / 17-PSL / 23-PPS / 27-DC / 70-AVANTE / 51-PATRI / 44-PRP / 77-SOLIDARIEDADE
Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT 5493/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB
/MT 23212/O
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OBSCURIDADE,

OMISSÃO

OU

CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em omissão na decisão recorrida que, exaustivamente analisou os pontos
rechaçados, tendo a Embargante suscitado questão amplamente debatida e analisada no julgado
embargado, o que evidencia a desnecessidade de quaisquer reparos.
2. O posicionamento jurisprudencial é firme no sentido de que a tentativa, pela via oblíqua, de se
proceder ao rejulgamento da matéria pelo Colegiado do TSE, pretensão que não se revela cabível
nos aclaratórios. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a
oposição de embargos (Resp nº 231326, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 07/12/2017)
3. O Novo CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1025, verbis: Consideramse incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Nesse sentido, a oposição dos Embargos é o que basta para suprir o prequestionamento, pouco
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4. Nesse sentido, a oposição dos Embargos é o que basta para suprir o prequestionamento, pouco
importando se suprida ou não a omissão. Nisso reside a tese do prequestionamento ficto.
5. Embargos rejeitados.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 31/10/2018. (ass.) Desembargador MÁRCIO VIDAL. Presidente - Doutor MÁRIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Relator.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 125-94.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
Advogado: Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - OAB: 12.561/Mt
Advogado: Anderson Ramos dos Santos - OAB: 15.838/Mt
REQUERENTE: EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO, PRESIDENTE ATUAL (PERÍODO: 25/05
/2018 a 25/05/2019)
REQUERENTE: ORIVALDO JULIO ALVES, TESOUREIRO
REQUERENTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS, TESOUREIRO ATUAL (PERÍODO: 25/05/2018
a 25/05/2019)
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Ante o que dispõe a novel Resolução TSE n.º 23.546/2017, vigente desde 01.01.2018, que
revogou o normativo precedente e estabeleceu uma sistemática própria para o processamento dos
feitos de Prestação de Contas Anual de Partido Político, sem prejuízo das providências já adotadas
e para que sejam evitadas futuras alegações de nulidade, determino:
a) a retificação da autuação, para que sejam incluídos, além nos requerentes que já constam, os
nomes do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, bem
ainda, o presidente, o tesoureiro e aqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício
financeiro das contas em exame (art. 31, inciso I, alíneas "a" e "b" );
b) a intimação do órgão partidário e a citação de todos os responsáveis acima referidos, com base
no art. 38 da aludida Resolução, para que apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestando-se acerca do Parecer Técnico (fls. 104/111) e do Parquet (fls. 117/121), e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo.
Ressalto que no ato de citação deve ficar consignada a necessidade de constituição de advogado
para representá-los em juízo, e que os mandados devem estar acompanhados de cópia deste
despacho e dos pareceres acima mencionados.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 08/11/2018.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4624 (7522-59.2006.6.11.0000) CLASSE VII
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PP/MT REF. AO EXERCÍCIO DE 2005
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PP/MT REF. AO EXERCÍCIO DE 2005
REQUERENTE: FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO, PRESIDENTE DO PP/MT
ADVOGADO: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO PINTO
ADVOGADO: JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO: LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO
ADVOGADO: KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
ADVOGADO: LUCIANO SALLES CHIAPPA
ADVOGADO: MARCELO SILVA MOURA
ADVOGADA: MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO
REQUERENTE: IVANILDA SANTOS HENRY
ADVOGADO: EDUARDO STEFANES SANTAMARIA
ADVOGADA: GALIANA CAMPOS CASTRO
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO
ADVOGADA: ALINNE SANTOS MALHADO
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Consoante a decorrência do prazo sem manifestação nos autos, INTIMO os Requeridos
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRATIDO PROGRESSISTA - PP/MT, FRANCISCO TARQUÍNIO
DALTRO e iVANILDA SANTOS HENRY para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o
comprovante de recolhimento das GRU relativa à 24ª e última parcela vencida, sob pena de
revogação do benefício de parcelamento do seu débito.
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 08 de novembro de 2018.
LIAMARA VANINI DA SILVA BARROS
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601041-11.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 0601041-11.2018.6.11.0000 - REPRESENTAÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se seguinte decisão:
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0601041-11.2018.6.11.0000
REPRESENTANTE: JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES ADVOGADO: AMANDA DA COSTA
LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: ELY MACHADO
DA SILVA - OAB/MT9620/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT5493/O
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "PRA MUDAR MATO GROSSO" (DEM-PSD-PDT-PSC-MDBPMB-PHS-PTC) ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT16169/O ADVOGADO:
ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - OAB/MT16068/O REPRESENTADO: MAURO MENDES
FERREIRA ADVOGADO: GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB/MT24378/O ADVOGADO: FELIPE
TERRA CYRINEU - OAB/MT20416/O ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB/MT18970/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT16169/O ADVOGADO:
ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - OAB/MT16068/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO PRA MUDAR MATO GROSSO
(DEM, PSD, PDT, PSC, MDB, PMB, PHS e PTC) e MAURO MENDES FERREIRA (id. 82745),
contra Acórdão nº 26943 (id. 81252) que negou provimento ao recurso que pretendida a reforma
da sentença que julgou procedente a Representação (id. 73441), na qual o representante JOSÉ
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da sentença que julgou procedente a Representação (id. 73441), na qual o representante JOSÉ
PEDRO GONÇALVES TAQUES, ora Embargado, pleiteou a concessão de Direito de Resposta em
desfavor dos Embargantes, por suposta divulgação de fatos sabidamente inverídicos no horário
eleitoral gratuito.
Em suas razões recursais, os Embargantes pugnaram pelo acolhimento dos aclaratórios para que
sejam devidamente esclarecidas as omissões e contradições constantes do v. acórdão, para que
seja o mesmo declarado nulo e/ou incompleto, atribuindo-se efeitos infringentes para que seja
provido o recurso eleitoral e, consequentemente, negado o direito de resposta, o qual, como já
concedido, deve ser revertido em prol do Embargante, no programa eleitoral dos Embargados .
Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 85541) em que aduz que a alegada
contradição nada mais é que uma tentativa de rediscutir a matéria de fundo, ou seja, o mérito,
buscando alterar o entendimento da Corte manifestado no primeiro julgamento, o que não é
admissível pela via estreita dos aclaratórios .
No despacho (id. 86383) determinei a intimação do Embargado para informar a respeito do efetivo
exercício do direito de resposta concedido.
Atendendo a intimação, o Embargado informou que o direito de resposta já havia sido exercido (id.
86801).
Diante disso, determinei a notificação dos Embargantes para se manifestarem a respeito do
interesse no seguimento dos embargos, bem como oportunizei a manifestação do Embargado (id.
86932).
No id. 88459, a Secretaria Judiciária informou que os Embargantes e Embargado deixaram
transcorrer o prazo assinalado sem manifestação.
Sobreveio a realização do 1º Turno das Eleições e a manifestação dos Embargantes a respeito da
sua superveniente ausência de interesse processual/recursal (id. 88388).
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso (id. 88809).
Vieram os autos conclusos.
Relatados. Decido.
Com efeito, os Embargantes visam ao provimento do recurso para reformar o v. Acórdão atacado,
com o reconhecimento da licitude da propaganda para, consequentemente, reverter o Direito de
Resposta concedido em prol dos Embargantes no espaço do horário eleitoral gratuito do
Embargado.
Preliminarmente, entretanto, consigno que no dia 7 de outubro de 2018 foi realizado o pleito
eleitoral de 1º turno, razão pela qual se constata a desnecessidade da apreciação do mérito do
presente recurso, uma vez que a ultimação das eleições torna inócua qualquer deliberação acerca
do seu objeto.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado do e. TSE:
(...) Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o exercício do direito de resposta, previsto
no art. 58 da Lei n° 9.504/97, visa a assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral, de modo que o
encerramento do período de campanha acarreta o prejuízo do direito pretendido. Confiram-se
alguns

precedentes:

AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ESPECIAL

ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. SENADOR.
PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. Conforme precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral, exaurido o período da propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno das Eleições 2014,
tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso (REspe 5428-56/GO, Rel. Min. Marco
Aurélio, PSESS de 19.10.2010; AgR-REspe 1287-86/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, PSESS de
16.12.2010; AgR-REspe 5110-67/RN, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 14.12.2011). 2. Agravo
regimental prejudicado. (AgR-REspe n 148407/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de
23.10.2014); e DIREITO DE RESPOSTA - PREJUÍZO. Estando o direito de resposta previsto no
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23.10.2014); e DIREITO DE RESPOSTA - PREJUÍZO. Estando o direito de resposta previsto no
artigo 58 da Lei n° 9.504/1997 voltado ao equilíbrio da disputa eleitoral, ocorre o prejuízo do
pedido, se vier a ser apreciado quando já encerradas as eleições . (REspe n° 694525/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Mello, DJe de 13.9.2011). No caso, realizadas as eleições gerais de 2018 em
07.10 passado próximo, e considerando que não haverá segundo turno para o cargo de
governador no Estado de Pernambuco, afigura-se prejudicado o presente recurso especial ante o
desaparecimento de seu objeto e a consequente perda de interesse recursal. Ante o exposto, e
com fundamento no art. 36, §6º do RITSE, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se em
mural. Brasília, 31 de outubro de 2018. Ministro EDSON FACHIN Relator
(REspe Recurso Especial Eleitoral nº 060281511, Decisão Monocrática de 01/11/2018, Relator(a):
Min. Luiz Edson Fachin, Publicação: PSESS - Mural eletrônico - 2018-11-02 15:43:41)
Destarte, notoriamente já encerrado o período de propaganda para as eleições 2018, impõe-se o
reconhecimento da prejudicial do mérito recursal, ante a perda superveniente do interesse
processual e do próprio objeto desta demanda, na medida em que desapareceram a necessidade
e a utilidade que o justificaria.
No caso concreto, oportuno relembrar trecho do julgado do e. TRE-MS, no RE: 71487 MS[1] , no
sentido de que A Justiça Eleitoral - no uso legítimo de seu mister constitucional - apresenta-se
como um mediador imparcial no jogo político-democrático e, bem por isso, deverá desempenhar
seu papel fiscalizatório, sempre primando a favor do eleitor (e da soberania popular) - que cada
vez mais exige respeito - e da higidez legítima do processo eleitoral .
Da manifestação do Embargante decorre, como não poderia deixar de ser, a falta de interesse no
provimento recursal, consubstanciada na perda do objeto dos presentes embargos, já que
expressamente manifestada nos autos a ausência de interesse no seguimento do recurso.
Trata-se de comportamento plenamente justificável eis que, realizado o pleito e verificada a vitória
do candidato Embargante no 1º Turno, a repercussão do direito de resposta exercido pelo
Embargado demonstrou não possuir potencialidade para prejudicar a lisura das eleições e o
equilíbrio da disputa eleitoral.
Assim, ante a perda do objeto somado à ausência do interesse recursal, é o caso de não
conhecimento dos aclaratórios interpostos, mantendo íntegro o v. Acórdão questionado.
Em face do exposto, com fundamento nos artigos 485, inc. VI, 932, inc. III do Código de Processo
Civil e art. 41, inc. XIX, do Regimento Interno deste TRE-MT, nego seguimento aos presentes
Embargos de Declaração, uma vez que manifestamente prejudicados pela superveniente perda de
objeto.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 6 de novembro de 2018. (ass.) PAULO CEZAR ALVES SODRÉ - Juiz Auxiliar da
Propaganda.
[1] (TRE-MS - RE: 71487 MS, Relator: AMAURY DA SILVA KUKLINSKI, Data de Julgamento: 02/10
/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 02/10/2012)

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018.
Proc. Adm. Eletr. Nº 7.238/2017. Pregão Eletrônico nº 56/2018. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de material permanente - equipamentos de informática/eletrônico. Edital: www.
comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-mt.jus.br, a partir de 09/11/2018. Informações: (65)
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comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-mt.jus.br, a partir de 09/11/2018. Informações: (65)
3362-8164. Início da Sessão Pública de lances - Comprasnet: 22/11/2018, às 15h00 (horário de
Brasília-DF).
MARCELO RUBLES DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
SUBSTITUIÇÕES EFETIVADAS - OUTUBRO 2018
considerando o que dispõe a Resolução TRE/MT nº 543/2005 e o disposto nas Portarias TRE/MT
nº 201/2008, 459/2008 e IN SGP nº 01/2018, resolve divulgar as substituições efetivadas no mês
de outubro/2018 dos titulares dos cargos e funções comissionadas deste Tribunal.
FC

Titular Função/Cargo

/CJ
FC-

ANDREA FENNER

06

ANDREA FENNER
ANDREA FENNER

SANTOS

FC-

TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA 24/10/2018 a

06

SANTOS

06
RUTILHO F C -

CHARBEL MONTEIRO

23/10/2018

06

ANGELA APARECIDA GABANA F C ARMISTRONG

22/10/2018 a

LEANDRO ALEX CARDOSO

TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA 16/10/2018 a

06

DE QUEIROZ

Período

FC-

ANGELA APARECIDA GABANA F C DE QUEIROZ

Substituto

06

21/10/2018
29/10/2018
01/10/2018 a

ANDREA MARTINS OLIVEIRA

08/10/2018
29/10/2018 a

ANDREA MARTINS OLIVEIRA
ANDRESSA

ALVES

31/10/2018

ALMEIDA 10/10/2018 a

BARROS

11/10/2018

BENEDITO FRANCO DE LIMA F C -

FLAVIO MARCOS ANTUNES DE 23/10/2018 a

JUNIOR

06

MEDEIROS

DANIEL RIBEIRO TAURINES

CJ-2 MARLI OSORSKI

EDWIGES

NAZZARENE F C -

NASCIMENTO
EVERTON

06
ASSUMPCAO F C -

SIQUEIRA

06

GILCILENE BERNARDES SOUZA
GILVAN

RODRIGUES

FC06

DE F C -

OLIVEIRA

06

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ
ISABELA CRISTINA NESPOLI

FC06
FC06

GILVANA

23/10/2018

MARTINS

19/10/2018 a
19/10/2018
DE

SOUZA 11/10/2018 a

SANTIAGO

11/10/2018
10/10/2018 a

RITA DE CASSIA MARTINS

10/10/2018
15/10/2018 a

PRISCILA RIBEIRO DA SILVA
GILVANA

MARTINS

DE

15/10/2018
SOUZA 01/10/2018 a

SANTIAGO
EULA BARROS TEIXEIRA
ISMAEL DEMETRIO DE OLIVEIRA

08/10/2018
01/09/2018 a
03/09/2018
02/10/2018 a
05/10/2018
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ISABELA CRISTINA NESPOLI

06

ISABELLA NATIARA FERREIRA F C COSTA

06

JANETE

CLEMENTINO

DO F C -

LIVRAMENTO
JELLI

DE

06
MORAES

GOMES F C -

ANZOLIN
JELLI

DE

06
MORAES

GOMES F C -

ANZOLIN
JELLI

DE

06
MORAES

GOMES F C -

ANZOLIN

06

JOSANE CARVALHO DA SILVA F C TEIXEIRA

06

LENER APARECIDA GALINARI
LENER APARECIDA GALINARI
LENER APARECIDA GALINARI
LENER APARECIDA GALINARI
LUIS CEZAR DARIENZO ALVES

ALVES

06
FC06
FC06
FC06

06
LOPES F C -

MENDES DE OLIVEIRA
MARLI OSORSKI
OSENY VICENTE DA SILVA
OSENY VICENTE DA SILVA

06
FC06

GILSON LOURENCO RIBEIRO
GILSON LOURENCO RIBEIRO
CLAUDIO MARTINS MENDES
JULIA VINE
JULIA VINE
JULIA VINE
JULIA VINE

EVANDRO RAMIREZ MIRANDA
RAPHAELA OLIVEIRA LOPES MELO
RODRIGO MARTINS DE JESUS

22/10/2018 a
22/10/2018
24/09/2018 a
24/09/2018
11/10/2018 a
12/10/2018
29/10/2018 a
29/10/2018
30/10/2018 a
30/10/2018
01/10/2018 a
31/10/2018
27/09/2018 a
27/09/2018
19/10/2018 a
25/10/2018
26/10/2018 a
26/10/2018
27/10/2018 a
31/10/2018
22/10/2018 a
22/10/2018
30/10/2018 a
31/10/2018
28/10/2018 a
31/10/2018
02/10/2018 a
05/10/2018

06

DE PAULA

FC-

CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES 16/10/2018 a

06

DE PAULA

RAFAELA CORSALETTI GARCIA F C 06

SANDRA NALU DE CARVALHO F C CAMPOS ALMEIDA

GILSON LOURENCO RIBEIRO

11/10/2018

CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES 04/10/2018 a

06

VICENTE

DIVINO JOSE NASCIMENTO BRAGA

11/10/2018 a

FC-

RAFAELA CORSALETTI GARCIA F C VICENTE

ROSANGELA COLLI DAL PRA

CJ-3 CARLOS HENRIQUE CANDIDO
FC-

LUMIERI MARTINS RECH
MARCELA

FC-

IVAN LEITE LOUREDO

32

06

VLADIMIR JOSUE ROSA
VLADIMIR JOSUE ROSA
MARCIO NEI RIBEIRO

08/10/2018
19/10/2018
01/10/2018 a
12/10/2018
15/10/2018 a
31/10/2018
30/10/2018 a
30/10/2018

VALERIA RAFAEL DAS MERCES F C -

HELMA AUXILIADORA MARTINS DA 18/10/2018 a

AIRES CHRYSTAL GIL

CUNHA BAZAN

06

18/10/2018
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SANTOS
VALTER

GETULIO

CJ-3 CRISTIANE INES BHERING KIMURA

PEDROTTI F C -

JUNIOR
WILIAN BEZERRA ANDRADE
WILIAN BEZERRA ANDRADE

33

08/10/2018 a
09/10/2018

ADRIANA FRANCISCA CORSINO DA 17/10/2018 a

06

SILVA

17/10/2018

FC-

LILIAN

06

CUNHA

FC-

LILIAN

06

CUNHA

CARVALHO

JORGE

DA 08/10/2018 a
09/10/2018

CARVALHO

JORGE

DA 31/10/2018 a
31/10/2018

Cuiabá, 08 de novembro de 2018
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 6175/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento e tendo
por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18
/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento, nos termos
da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado abaixo:
Servidor (a): JANIS EYER NAKAHATI
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

26/06/2017 a 16/10/2018

6

1%

17/10/2018 a 16/10/2022

06/12/2018

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE N. 8441/2018
1. Requer o servidor RICARDO VON EINCHEENDORFF ESPÍRITO SANTO, ocupante do cargo
de Analista Judiciário, a inclusão de seu filho LUCAS CARNEIRO SIMI ESPÍRITO SANTO, nascido
em 29/10/2018, no programa de assistência pré-escolar.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. 108172/2018).

3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 155/2018/SB/CAMS/SGP (doc. nº 108862/2018), demonstrando a
legislação de referência que embasa o requerimento consubstanciada na Resolução TSE nº 23.116
/2009[1] e opina pelo respectivo deferimento.
4. De acordo com o art. 5º, da sobredita Resolução[2], são considerados dependentes, para fins
de concessão da assistência pré-escolar, os filhos, enteados sob a guarda e responsabilidade do
cônjuge ou companheiro beneficiário e os menores sob tutela ou guarda do beneficiário. Enquanto
que o desligamento do programa está disciplinado nos termos do art. 13[3], do mesmo diploma.
5. Por todo o exposto e em observância aos termos da delegação de competência contidos na
Portaria nº 117/2018, em especial na previsão do art. 5º, I, "f"[4], AUTORIZO a inclusão do menor
LUCAS CARNEIRO SIMI ESPÍRITO SANTO no programa de assistência pré-escolar, com efeitos
a contar de 31/10/2018 (data do requerimento - doc. 108172/2018), nos termos do art. 8º[5] da
Resolução TSE nº 23.116/2009.
6. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH,
módulo Dependentes e Benefícios e demais comunicações necessárias ao processamento do
pagamento, afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018.
[1] A Resolução TSE n. 23.116/2009, assim dispõe acerca da concessão do referido benefício:
"Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar, no âmbito da Justiça Eleitoral, será prestado, por
meio de auxílio pré-escolar, aos dependentes dos servidores:
I - ativos dos quadros das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais
eleitorais, ainda que cedidos; (...)
Art. 11. Para cadastrar dependente no programa, o beneficiário deve apresentar os seguintes
documentos comprobatórios:
I - certidão de nascimento ou carteira de identidade;
II - declaração de que o genitor ou o detentor da guarda do dependente do beneficiário não
percebe benefício similar pago por órgão ou entidade da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal;
[2] Art. 5º Consideram-se dependentes, para os fins desta resolução:
I - filhos;
§ 1º Os dependentes devem encontrar-se na faixa etária compreendida do nascimento aos cinco
anos de idade e fração.
[3] Art. 13. O desligamento do programa e a suspensão do pagamento do auxílio ocorrem a partir:
(...)
VI - do mês subsequente ao daquele em que o dependente completar seis anos de idade (...);
[4] Art. 5º da Portaria TRE/MT n. 117/2018
Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
f) assistência pré-escolar; (grifos nossos)
[5] Art. 8º da Resolução TSE nº 23.116/2009
O auxílio pré-escolar é pago a partir da data da solicitação de cadastramento do dependente no
programa, vedado o pagamento de importâncias retroativas.

VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE N. 8443/2018
1. Requer o servidor RICARDO VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO, ocupante do cargo de
Analista Judiciário, lotado na Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, o pagamento de
auxílio-natalidade decorrente do nascimento de seu filho LUCAS CARNEIRO SIMI ESPIRITO
SANTO, ocorrido em 29/10/2018.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. 108179/2018).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 156/2018/SB/CAMS/SGP (doc. 108885/2018), demonstrando a legislação
de referência que embasa o requerimento, consubstanciada no art. 196 da Lei nº 8.112/1990 e
opina pelo respectivo deferimento.
4. Por todo o exposto, e em observância aos termos da delegação de competência contidos no
art. 5º, I, f, da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a concessão do benefício, nos termos do art. 196
da Lei nº 8.112/90.
5. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH
/módulo Auxílios, e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento, afetas à
unidade.
6. Após, remeta-se este expediente, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para certificar a
inclusão em folha de pagamento.
Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N° 14-12.2018.6.11.0010
Partido: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Advogado: Maissa Almeida de Jesus OAB/MT 15.713
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do município de Itiquira - MT, utilizando-se da declaração
de ausência de movimentação de recursos (fl. 09).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 27), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 31).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 34).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 15-94.2018.6.11.0010
Partido: PT - Partido dos Trabalhadores
Advogado: Maissa Almeida de Jesus OAB/MT 15.713
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
SENTENÇA
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo PT - Partido dos Trabalhadores do município de Itiquira - MT, utilizando-se da declaração de
ausência de movimentação de recursos (fl. 11).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fls. 30 e 30v), decorreu
o prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 34).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 37).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada PT - Partido
dos Trabalhadores, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 16-79.2018.6.11.0010
Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Advogado: Maissa Almeida de Jesus OAB/MT 15.713
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira do município de Itiquira - MT, utilizando-se da
declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 08).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fls. 23 e 23v), decorreu
o prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 27).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 30).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada PSDB - Partido
da Social Democracia Brasileira, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do
ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 17-64.2018.6.11.0010
Partido: PSD - Partido Social Democrático
Advogado: Maissa Almeida de Jesus OAB/MT 15.713
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo PSD - Partido Social Democrático do município de Itiquira - MT, utilizando-se da declaração
de ausência de movimentação de recursos (fl. 11).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 33), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 34).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 37).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada PSD - Partido
Social Democrático, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 18-49.2018.6.11.0010
Partido: PR - Partido da República
Advogado: Maissa de Almeida de Jesus OAB/MT 15.713
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo PR - Partido da República do município de Itiquira - MT, utilizando-se da declaração de
ausência de movimentação de recursos (fl. 09).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 26), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 30).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 33).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada PR - Partido da
República, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 19-34.2018.6.11.0010
Partido: MDB - Movimento Democrático Brasileiro
Advogado: Anfilófio Pereira Campos Sobrinho OAB/MT 5136
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro do município de Itiquira - MT, utilizando-se da
declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 10).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 14), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 15).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 26).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada MDB Movimento Democrático Brasileiro, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro
do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

AUTOS N° 9-87.2018.6.11.0010
Partido: SD - Solidariedade
Advogado: Arisvander de Carvalho OAB/MS 4.177
Referência: PC - Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Sentença
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo SD - Solidariedade do município de Itiquira - MT, utilizando-se da declaração de ausência de
movimentação de recursos (fl. 05).
Publicado edital para conhecimento da apresentação da declaração citada (fl. 14), decorreu o
prazo para impugnação sem a manifestação de qualquer interessado (fl. 19).
O douto representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fl. 27).
Os autos vieram conclusos.
É o suficiente a relatar.
Fundamento e decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.546/2017 disciplina a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro, permitindo seja realizada através de declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do §3º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 45 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
II) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
III) a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas (fl. 27).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, CONSIDERO, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS a prestação de contas apresentada SD Solidariedade, do município de Itiquira - MT, referente ao exercício financeiro do ano 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROTOCOLO 22.472/2018
DENUNCIADO: BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS.
Vistos.
Cuida-se de pedidos de providências sobre denúncia protocolada via pardal, sustentando que o
cursinho preparatório de concurso de nome Estratégia, está oferecendo 17% de desconto caso
Bolsonaro ganhe no 1° turno.
Contudo, vê-se que em realidade se trata de mera peça publicitária, e não propaganda eleitoral em
favor do candidato.
Portanto, o cursinho meramente se aproveitou do momento político-eleitoral para praticar
estratégia de marketing comercial.
Desta forma, em consonância com a cota ministerial de fl. 06, e não havendo qualquer ilicitude
para o prosseguimento da presente denúncia, arquiva-se observadas as formalidades legais.
Cumpra-se.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

ATOS
DA 14ª ZONA 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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 42/2018 (INTIMAÇÃO DE SENTENÇA) PROCESSO Nº 5042.2018.6.11.0014
O Excelentíssimo Senhor Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, MM. Juiz da 14ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em especial os representantes do Partido
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - SÃO PEDRO DA CIPA que, nesta data,
estarão intimados do teor do presente edital para ciência da sentença de fls. 17 e 18, que julgou
omissas as contas partidárias do PRP de São Pedro da Cipa/MT, relativas ao exercício de 2017 e,
querendo, no prazo de 03 (três) dias, apresente(m) recurso, nos termos do artigo 52, parágrafos
1º, 2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.546/2018.
Após sua publicação, este edital será arquivado em pasta própria e cópia do mesmo será juntado
aos autos, com a correspondente certidão de publicação. E para que se lhe dê ampla divulgação,
inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral e afixado o presente edital no local de costume, na sede do Cartório Eleitoral de
Jaciara/MT.
Dado e passado nesta Cidade de Jaciara/MT, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2018.
Eu, Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório da 14ª Z.E. preparei e conferi o presente edital e o
subscrevo com fulcro na legislação vigente e por determinação do MM. Juiz Eleitoral desta 14.ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório - 14ª ZE/MT
Processo n.º 50-42-2018.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Republicano Progressista - São Pedro da Cipa /MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano
Progressista, do município de São Pedro da Cipa /MT.
Edital n.º 34/2018 publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 2752, em 28/09/2018, à fl.
09, notificando o órgão partidário a prestar contas no prazo de setenta e duas horas, assim como
Edital n.º 39/2018 publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 2769, em 15/10/2018, à fl.
16 para se manifestarem quanto ao(s) documento(s) e parecer(es) contido(s) contidos nos autos.
Não obstante, decorrido o prazo legal, a agremiação partidária, embora devidamente citada
/notificada, não atendeu a determinação judicial para apresentar suas contas anuais ou
manifestação aos documentos e parecer contidos nos autos.
O Ministério Público Eleitora, à fl. 14, pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o necessário. Fundamento. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte". Neste mesmo
sentido, dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 que regulamentou o controle das
finanças e prestação de contas pelos partidos políticos.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, e mesmo após regular notificação por meio do
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a agremiação partidária não encaminhou as contas anuais ou
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos nos prazos consignados nos artigos 28 e
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos nos prazos consignados nos artigos 28 e
30, incisos I e IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Portanto, no presente caso, as peças exigidas no artigo 29 da Resolução do TSE n.º 23.546/2017
ou artigo 45 apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos não foram
apresentadas, ou seja, não foi possível a análise da prestação de contas de exercício financeiro
nos termos da legislação vigente.
Por estas considerações e com fulcro nos artigos 37 da Lei n.º 9.096/95 e artigo 34, §4º, inciso I c/c
artigo 46, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Republicano Progressista -- PRP do Município de São Pedro da
Cipa/MT, referente ao exercício de 2017, considerando os responsáveis, para todos os efeitos,
inadimplentes perante à Justiça Eleitoral, restando, por força do princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, a aplicação apenas da sanção de suspensão, com perda de novas cotas do
Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da
data fixada em lei para a prestação das contas.
Transitada em julgado, realizem as comunicações ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral informando o ano a que se refere a omissão e o período de suspensão, por meio
do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, implantado por meio da
Resolução TSE nº 23.384/2012.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.
Valter Fabricio Simioni da Silva
Juiz Eleitoral da 14ª ZE/MT
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 15-82-2018.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Social Cristão - Jaciara /MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, do Partido Solidariedade, do
município de Jaciara /MT.
Notificando o representante do órgão partidário a prestar contas no prazo de setenta e duas horas
(fls. 07 e 08), assim como para se manifestarem quanto ao(s) documento(s) e parecer(es) contido
(s) contidos nos autos (fl. 14).
Não obstante, decorrido o prazo legal, a agremiação partidária, embora devidamente citada
/notificada, não atendeu as determinações judicial para apresentar suas contas anuais ou
manifestação aos documentos e parecer contidos nos autos.
O Ministério Público Eleitora, à fl. 12, pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o necessário. Fundamento. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte". Neste mesmo
sentido, dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 que regulamentou o controle das
finanças e prestação de contas pelos partidos políticos.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, e mesmo após regular notificação por meio do
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, e mesmo após regular notificação por meio do
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a agremiação partidária não encaminhou as contas anuais ou
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos nos prazos consignados nos artigos 28 e
30, incisos I e IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Portanto, no presente caso, as peças exigidas no artigo 29 da Resolução do TSE n.º 23.546/2017
ou artigo 45 apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos não foram
apresentadas, ou seja, não foi possível a análise da prestação de contas de exercício financeiro
nos termos da legislação vigente.
Por estas considerações e com fulcro nos artigos 37 da Lei n.º 9.096/95 e artigo 34, §4º, inciso I c/c
artigo 46, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão -- PSC do Município de Jaciara /MT, referente ao
exercício de 2017, considerando os responsáveis, para todos os efeitos, inadimplentes perante à
Justiça Eleitoral, restando, por força do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação
apenas da sanção de suspensão, com perda de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em
que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada em lei para a
prestação das contas.
Transitada em julgado, realizem as comunicações ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral informando o ano a que se refere a omissão e o período de suspensão, por meio
do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, implantado por meio da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 65-84.2013.6.11.0014
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Executado: VALDECIR LUIZ COLLE
Vistos etc.
Considerando a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional de fls. 28-39, requerendo a
extinção da presente ação em função da quitação da dívida, julgo extinta a execução, nos termos
do artigo 156, inciso I do Código Tributário Nacional c/c artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015.
Levante-se a penhora, se houver.
Após, procedam-se as anotações de baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Jaciara/MT, em 30 de outubro de 2018.
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 16-67-2018.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Republicano Progressista - Jaciara /MT
Vistos etc.

Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano
Progressista, do município de Jaciara /MT.
Notificando o representante do órgão partidário a prestar contas no prazo de setenta e duas horas
(fls. 07 e 08), assim como para se manifestarem quanto ao(s) documento(s) e parecer(es) contido
(s) contidos nos autos (fl. 14).
Não obstante, decorrido o prazo legal, a agremiação partidária, embora devidamente citada
/notificada, não atendeu as determinações judicial para apresentar suas contas anuais ou
manifestação aos documentos e parecer contidos nos autos.
O Ministério Público Eleitora, à fl. 12, pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o necessário. Fundamento. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte". Neste mesmo
sentido, dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 que regulamentou o controle das
finanças e prestação de contas pelos partidos políticos.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, e mesmo após regular notificação por meio do
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a agremiação partidária não encaminhou as contas anuais ou
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos nos prazos consignados nos artigos 28 e
30, incisos I e IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Portanto, no presente caso, as peças exigidas no artigo 29 da Resolução do TSE n.º 23.546/2017
ou artigo 45 apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos não foram
apresentadas, ou seja, não foi possível a análise da prestação de contas de exercício financeiro
nos termos da legislação vigente.
Por estas considerações e com fulcro nos artigos 37 da Lei n.º 9.096/95 e artigo 34, §4º, inciso I c/c
artigo 46, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Republicano Progressista -- PRP do Município de Jaciara /MT,
referente ao exercício de 2017, considerando os responsáveis, para todos os efeitos,
inadimplentes perante à Justiça Eleitoral, restando, por força do princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, a aplicação apenas da sanção de suspensão, com perda de novas cotas do
Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da
data fixada em lei para a prestação das contas.
Transitada em julgado, realizem as comunicações ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral informando o ano a que se refere a omissão e o período de suspensão, por meio
do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, implantado por meio da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 19-22-2018.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Solidariedade - Jaciara /MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, do Partido Solidariedade, do
município de Jaciara /MT.
Notificando o representante do órgão partidário a prestar contas no prazo de setenta e duas horas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Notificando o representante do órgão partidário a prestar contas no prazo de setenta e duas horas
(fls. 07 e 08), assim como para se manifestarem quanto ao(s) documento(s) e parecer(es) contido
(s) contidos nos autos (fl. 14).
Não obstante, decorrido o prazo legal, a agremiação partidária, embora devidamente citada
/notificada, não atendeu as determinações judicial para apresentar suas contas anuais ou
manifestação aos documentos e parecer contidos nos autos.
O Ministério Público Eleitora, à fl. 12, pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o necessário. Fundamento. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte". Neste mesmo
sentido, dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 que regulamentou o controle das
finanças e prestação de contas pelos partidos políticos.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, e mesmo após regular notificação por meio do
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a agremiação partidária não encaminhou as contas anuais ou
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos nos prazos consignados nos artigos 28 e
30, incisos I e IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Portanto, no presente caso, as peças exigidas no artigo 29 da Resolução do TSE n.º 23.546/2017
ou artigo 45 apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos não foram
apresentadas, ou seja, não foi possível a análise da prestação de contas de exercício financeiro
nos termos da legislação vigente.
Por estas considerações e com fulcro nos artigos 37 da Lei n.º 9.096/95 e artigo 34, §4º, inciso I c/c
artigo 46, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Solidariedade -- SD do Município de Jaciara /MT, referente ao
exercício de 2017, considerando os responsáveis, para todos os efeitos, inadimplentes perante à
Justiça Eleitoral, restando, por força do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação
apenas da sanção de suspensão, com perda de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em
que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada em lei para a
prestação das contas.
Transitada em julgado, realizem as comunicações ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral informando o ano a que se refere a omissão e o período de suspensão, por meio
do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, implantado por meio da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 108/2018
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
OUTUBRO DE 2018

O Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz da 16ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso,
TORNA 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 canceladas por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de outubro de 2018, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos seis dias do mês de novembro de dois
mil e dezoito. Eu,_____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e
conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018
EDITAL nº 75/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza da 17ª Zona Eleitoral/MT, na
forma do disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER a todos os
candidatos, partidos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro
interessado, que o partido político abaixo listado apresentou PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
referente às Eleições Gerais 2018. O interessado terá o prazo de 03 (três) dias para impugná-las,
nos termos do art. 59, caput, da Resolução 23.553/2017.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT
Protocolo

Processo

Partido Político

19.944/2018

89-30.2018.6.11.0017

PSB - Partido Socialista Brasileiro

FAZ SABER, ainda, que o respectivo processo de prestação de contas e demais informações
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências da sede do Cartório da 17ª Zona
Eleitoral, Av. Prefeito Caio, nº 639-E, Vila Nova, Arenápolis-MT.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Juíza Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado
e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos oito dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______ , Marina Tostes M. Barroso, técnica judiciária,
digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES Nº 62/2018

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES Nº 62/2018
Prazo: 10 dias
A Excelentíssima Senhora HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. Lima, MMª. Juíza da 18ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, em consonância
com as diretrizes estabelecidas na Resolução TSE n. 23.440, de 19 de março de 2015, em
especial seu artigo 20, a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral expediu o Provimento n. 17, de 16
de dezembro de 2016, bem ainda atendendo ao disposto nos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução TRE
/MT n. 2128/2018 e decisão do Pleno do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
exarada no Processo Administrativo nº 1-43.2018.6.11.0000 - Classe PA, da qual se originou a
Resolução TRE-MT nº 2128/2018, foi determinada a realização de Revisão Eleitoral com coleta de
dados biométricos no município de MIRASSOL D'OESTE.
OBJETO: Comparecimento obrigatório dos eleitores inscritos e/ou transferidos que ainda não
possuem o cadastro biométrico.
Os eleitores inscritos ou movimentados para os Municípios relacionados até a data acima, mas já
submetidos à identificação biométrica estão dispensados do comparecimento à revisão de
eleitorado, desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos.
Os eleitores privados de direitos políticos somente estarão sujeitos à atualização dos dados
cadastrais após comprovada a cessação do impedimento e regularizada a situação da inscrição.
PRAZO: A revisão acontecerá no período de 03 de dezembro de 2018 a 29 de março do ano de
2019, das 12h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira, ficando presidida e submetida ao direto
controle do Juiz Eleitoral e a inspeção dos respectivos serviços, pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, através da Corregedoria.
LOCAL: A Revisão Eleitoral ocorrerá nos postos de revisão discriminados no quadro abaixo:
Local
Cartório da 18ª Zona Eleitoral

Endereço
Rua Germano Greve, n.º 284, Centro, Mirassol D'Oeste/MT

PROCEDIMENTO: Pelo presente, os eleitores do referido município inscritos e/ou transferidos que
ainda não possuam cadastro biométrico FICAM CIENTIFICADOS DA OBRIGATORIEDADE EM
COMPARECEREM AO CARTÓRIO ELEITORAL OU POSTO DE REVISÃO, NO PERÍODO DE 03
de dezembro de 2018 a 29 de março de 2018, das 12h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira, para
procederem à revisão de suas inscrições eleitorais, sob pena de cancelamento, sem prejuízo das
sanções penais e legais cabíveis, se constatada irregularidade.
Os eleitores deverão comparecer pessoalmente, munidos de DOCUMENTO DE IDENTIDADE,
TÍTULO ELEITORAL E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. Sendo que a prova de identidade farse-á pelo eleitor mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
I - a via original de um dos seguintes documentos de comprovação da identidade:
a. carteira de identidade (RG);
b) carteira de identidade emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício
profissional (OAB, CREA, CONFEA, CRP, entre outras);
c) carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
d) certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
e) carteira Nacional de Habilitação (CNH);
f) passaporte;
g) instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16
(dezesseis) anos, e do qual constem, também, os demais elementos necessários à sua
qualificação.
II - comprovante de domicílio eleitoral, observadas as disposições constantes no art. 65 da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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II - comprovante de domicílio eleitoral, observadas as disposições constantes no art. 65 da
Resolução TSE n. 21.538/2003 e no Provimento CRE/MT n. 19, de 19 de dezembro de 2012.
III - certificado de quitação do serviço militar, para os eleitores do sexo masculino.
O cidadão que exibir o passaporte modelo novo (azul) deverá apresentar, conjuntamente, outro
documento oficial, para qualquer operação, haja vista ausência de dados sobre filiação. Quanto à
CNH, a falta de informação sobre a nacionalidade demandará comprovação dessa condição
mediante apresentação de outros documentos, apenas para a operação de alistamento, uma vez
que, nas demais, o requisito já teria sido comprovado em oportunidade anterior.
O certificado de quitação com o serviço militar deverá ser exigido dos eleitores do sexo masculino,
a partir de 1º de julho do ano em que completar 18 (dezoito) anos. A obrigação militar subsiste até
31 de dezembro do ano em que o interessado completar 45 anos. Após essa data não é mais
exigível (art. 5º da Lei n. 4.375/1964).
A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira
ser o eleitor residente, ter vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a
residência exigida, a exemplo de contas de luz, água ou telefone, nos termos do disposto no
Provimento CRE-MT nº 19/2012.
Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de contas de luz, água ou
telefone, estes deverão ter sido emitidos ou expedidos, no prazo de 12 (doze) meses anteriores ao
requerimento de alistamento ou revisão. Na hipótese de transferência, a emissão deverá ter
ocorrido entre os 12 (doze) e 03 (três) meses anteriores à data do requerimento.
Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de cheque bancário, este só
poderá ser aceito se dele constar o endereço do correntista.
Subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado o Juiz Eleitoral
determinará as providências necessárias à obtenção de prova, inclusive através de verificação in
loco.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Sr Juiz Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, pelo prazo de 10 (dez) dias, e afixá-lo no local de costume.
Mirassol D'Oeste-MT, 26 de outubro de 2018.
Eu, JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, subscrevo.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO Nº 26/2018
EDITAL Nº 26/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES, Juiz(Juíza) da 19ª Zona Eleitoral,
TANGARÁ DA SERRA/MT , por força da Lei 9.504/97. FAZ SABER a todos que virem o presente
Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos,
e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo
sido processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
funções eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado Juízo, a serem integradas pelos
substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - segundo turno. O referido é
verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 19ª Zona.
TANGARÁ DA SERRA, 31 de outubro de 2018.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018edital_de_substituicao_n_26-2018-20181108125748420-4532bcb31177bd44e869de3df1ff59da.pdf
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 70/2018
PRAZO: 15 (quinze) DIAS A Excelentíssima Senhora Dr.ª Gisele Alves Silva, MM.ª Juíza da 21ª
Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER que,
consoante decisão de fls. 05, do procedimento administrativo de Descarte de Material n.º 10302.2018.6.11.0021, nos termos da Res. TSE n.º 21.538/03 e Provimento n.º 09/2014, será
realizada a FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE, dos documentos adiante elencados, nos dias 03 e
04/12/2018 do corrente ano, das 12h00 às 19h00, na presença de servidoras devidamente
autorizadas, a ser realizada na sede do Cartório Eleitoral, situado na Rua Paranapanema, n.º 1818S, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde - MT, podendo ser acompanhado por quem
interessar possa:
Relação de Documentos
06

caixas

de

propaganda

Processo
eleitoral

apreendida* (panfletos)
02 placas de propaganda eleitoral apreendida

Rp 282-04.2016.6.11.0021
Denúncia Pardal 201600094
- Protocolo 76576/2016

Arquivado em
10/09/2016
05/10/2016

02 placas de propaganda eleitoral apreendida Pet 288-11.2016.6.11.0021

05/10/2016

02 placas de propaganda eleitoral apreendida Pet 289-93.2016.6.11.0021

13/03/2017

01 bandeira

Rp 252-66.2016.6.11.0021

27/10/2016

Rp 902-55.2012.6.11.0021

25/02/2015

Lona grande de propaganda eleitoral irregular
com efeito outdoor
01 saco contendo material de propaganda

recolhido nas portas dos locais de votação no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

dia 02/10/2016 (Eleições Municipais)
A propaganda eleitoral apreendida, integrante de processo pode ser descartada após o prazo
de guarda de 1 ano, observando-se o trânsito em julgado do processo
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral durante 15 (quinze) dias. Após a última
publicação, será aberto prazo de 3 (três) dias para manifestação e impugnação dos interessados.
Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio Verde - MT, aos 06 dias do mês de novembro do
ano de 2018. Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, _________________, Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza Eleitoral.
GISELE ALVES SILVA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N° 16-13.2018.6.11.0032
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PROCESSO N° 16-13.2018.6.11.0032
Prestação de Contas - Exercício 2016 - Protocolo n° 30.726/2017
Interessado: PP - Sinop - MT
Advogado: Kerlen Caetano Moro - OAB/MT nº 20.333
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual do Diretório Municipal de Sinop do PP Partido Progressista, relativa ao exercício de 2016.
Após as verificações preliminares nos documentos e informações constantes dos autos,
observando-se os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.546/2017, cumpre
informar (art. 36, da Res. TSE nº 23.546/2017):
a. O partido registrou o recebimento de valor em espécie (fls. 55/56);
b. O partido não registrou recebimento/movimentação de recursos do fundo partidário, e, em
consulta ao relatório disponibilizado pela Controladoria do Controle Interno do E. TRE/MT não
consta eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário em relação ao exercício de 2016 (fls. 48/49).
Ademais, impende observar que a r. agremiação partidária, embora intimada (fls. 50 e 57), deixou
transcorrer in albis os prazos (fls. 51 e 58) não cumprindo as recomendações elencadas no
Relatório Preliminar (fls. 46/49) e no Relatório Preliminar Complementar (fls. 52/56).
Assim, no que diz respeito ao mérito das contas observa-se que a presente prestação de contas
possui movimentação financeira e que esta não foi devidamente registrada nos documentos de fls.
10/27.
Posto isto, e considerando que a agremiação não supriu as irregularidades apontadas no Relatório
Preliminar de fls. 46/49, bem como no Relatório Preliminar Complementar (fls. 52/56), submeto à
Vossa Excelência este parecer, propondo, s.m.j., a declaração destas contas partidárias como não
prestadas, nos termos do artigo 46, IV, alínea "a", da Res. TSE nº 23.464/2015.
Sinop-MT, 8 de novembro de 2018.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Técnico Judiciário
Portaria n° 1/2012 - 22ª ZE - Sinop/MT

PROCESSO N° 60-66.2017.6.11.0032
Prestação de contas - Exercício 2016 - Protocolo n° 23.538/2017
Interessado/Prestadores de Contas: PSDB - Sinop - MT
Advogada: Gabriela Sevignani - OAB/MT nº 20.064/O
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual do Diretório Municipal do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Sinop/MT, relativa ao exercício de 2016.
Após as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, foram expedidos o
Relatório Preliminar (fls. 101/103) e a Análise Técnica para Exame (fls. 106/107). Todavia, embora
intimado para manifestar-se acerca de ambos os relatórios, o interessado manteve-se inerte
deixando transcorrer in albis os prazos estabelecidos para o atendimento das diligências.
Assim, observando-se os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95, Resolução/TSE n° 23.464/2015 e
a Resolução/TSE nº 23.546/2017, cumpre informar:
a. O partido registrou o recebimento de doações de recursos no valor de R$ 86.865,40 (oitenta e
seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme se depreende do
documento de fl. 92, bem como o recebimento de outros recursos no valor de R$ 710,73
(setecentos e dez reais e setenta e três centavos), de acordo com o descrito na fl. 91;
b. O partido registrou, ainda, o recebimento/movimentação de recursos do fundo partidário, de
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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b. O partido registrou, ainda, o recebimento/movimentação de recursos do fundo partidário, de
acordo com o relatório disponibilizado pela Controladoria do Controle Interno do E. TRE/MT (fls. 86
/86-v) e os extratos bancários de fls. 88/90, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
c. Em consulta ao relatório disponibilizado pela Controladoria do Controle Interno do E. TRE/MT
consta a emissão de recibos de doação pelo PSDB de Sinop/MT de numeração inicial 1 e final 5,
conforme o acostado na fl. 103.
Compulsando os autos observa-se que a presente prestação de contas possui movimentação
financeira conforme o verificado nos extratos bancários das contas de n° 3000034680,
3000034698 e 3000034701 (fls. 87/92), todas da Caixa Econômica Federal, entretanto, as peças
obrigatórias de fls. 7/54, não demonstram o regular registro dessas movimentações.
Outrossim, constata-se que a agremiação partidária não trouxe aos autos a integralidade dos
documentos necessários, bem como não procedeu aos devidos registros das movimentações
financeiras citadas na presente prestação de contas, impossibilitando, assim, a análise técnica em
relação ao itens elencados no art. 35, da Resolução/TSE n° 23.464/2015.
Ademais, extrai-se dos autos a ausência de instrumento procuratório em relação a pessoa física do
Sr. Fernando de Oliveira Lopes Assunção e do Sr. Valdir Aparecido Sartorello (fl. 3), fato que por si
só impede a regular tramitação do feito.
Posto isto, e considerando que a agremiação não supriu as irregularidades apontadas no Relatório
Preliminar (fls. 101/103) e na Análise Técnica para Exame (fls. 106/107), submeto à Vossa
Excelência este parecer, propondo, s.m.j., a declaração destas contas partidárias como não
prestadas, nos termos do artigo 46, IV, alínea "b", da Res. TSE nº 23.464/2015.
Sinop-MT, 8 de novembro de 2018.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Técnico Judiciário
Portaria n° 1/2012 - 22ª ZE - Sinop/MT

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº : 96-95.2018.6.11.0025
SADP : 6.560/2018
ESPÉCIE : PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT
PARTIDO : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 pelo Partido PRB Partido Republicano Brasileiro - do município de Pontes e Lacerda - MT.
Devidamente intimado, fls. 08/09 e 26/28, o órgão partidário permaneceu inerte, fls. 30.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 20/22.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".

Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político encaminhou a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político encaminhou a
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2017,
porém, não constituiu advogado nos autos.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
Ressalte-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal
agremiação, conforme documentos juntados aos autos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4 )
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.456/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PRB - Partido
Republicano Brasileiro - do município de Pontes e Lacerda - MT, relativa ao exercício financeiro de
2017, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº 23.456/2017), caracterizado o
início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2018. Determino, ainda, a suspensão do registro
ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a regularização de sua situação (art.
48, §2º, da Resolução-TSE nº 23.456/2017).
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso, por intermédio de
endereço eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", ou, em último caso, por
carta registrada.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município, por intermédio de endereço
eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", carta registrada ou, em último caso,
por oficial de justiça.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 95-13.2018.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Protocolo n°: 6.559/2018
Partido: Partido Republicano Progressista - PRP
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Partido: Partido Republicano Progressista - PRP
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Rodrigo Oliveira da Silva - OAB/MT nº 9.395
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, apresentada
pelo Partido Republicano Progressista - PRP - Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
O Partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 20/23, da qual não houve
impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 28/29.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
Ad intio, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos, mesmo quando há constituição de advogado nos autos, fato que
geraria movimentação de recursos ao menos estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2017. Portanto, a
constituição de advogado em 2018, especificamente para o processo de prestação de contas,
somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que serão
apresentadas em 2019.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao tema,
criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de movimentação de
recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores acerca do tema, e a
Resolução-TSE nº 23.546/2017 manteve a regulação acerca do tema.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma a
não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica jurídica
sistemática.
De mais a mais, "a lei não contém palavras inúteis". Dessa forma, impossível imaginar que seria
criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se constituindo
advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro, ainda que no
exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de tal
procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.546/2017 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício em
que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados e relatórios técnicos.

Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as pela
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as pela
aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução-TSE nº 23.546/2017 o seguinte:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na
forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Ademais, compulsando os autos, constatei que não fora acostado o extrato bancário pela
agremiação partidária, porém, tanto o setor técnico quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram
pela aprovação das contas em epígrafe.
Examinando a legislação acerca do tema, verifica-se que, o art. 45, II, da Resolução-TSE nº 23.546
/2017 dispõe que a autoridade judiciária determine "a juntada dos extratos bancários que tenham
sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do §3º do art. 6º desta Resolução".
Consultando os sistemas informatizados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, verificouse que não houve o envio de tais documentos por qualquer instituição bancária, conforme
documento anexo a esta sentença.
Assim, não foi possível averiguar a veracidade das informações prestadas pelo partido político,
uma vez que não foi viável a análise da movimentação financeira do órgão partidário, em virtude
da ausência dos extratos bancários.
Prescreve o art. 46, III, alínea "b", da Resolução-TSE nº 23.546/2017 o seguinte:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
III - pela desaprovação, quando:
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas
parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário;
Porém, o mesmo artigo prescreve que:
Art. 46. (...)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução
não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com
ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem entendido, de forma pacífica,
que em se tratando de partido político que funciona em município pequeno e que não recebeu
recursos do fundo partidário, nem possui patrimônio, aplicável a aprovação com ressalvas,
vejamos:
ACÓRDÃO Nº 26484
PROCESSO Nº 22-64.2017.6.11.0061 - CLASSE - RE - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO
DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - CONQUISTA D'OESTE/MT - 61ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016. RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. RECORRIDO(S):
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - CONQUSITA D`OESTE/MT. ADVOGADO(S):
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - CONQUSITA D`OESTE/MT. ADVOGADO(S):
CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT. RELATOR: DOUTOR ULISSES
RABANEDA DOS SANTOS. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MUNICÍPIO DIMINUTO. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. Releva-se a inobservância de exigências contidas nas normas editadas pelo
TSE alusivas à obrigatoriedade de abertura de conta bancária por partido político, quando restar
comprovado que o diretório municipal em município pequeno não recebeu recursos do fundo
partidário, tampouco possui patrimônio ou sequer efetuou movimentação financeira, apresentando
contas zeradas. 2. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas. 3.
Precedentes desta Corte Eleitoral. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Assim, considerando que não há indícios de recebimento de recursos de origem não identificada e
de recursos do Fundo Partidário, entendo ser hipótese de aprovação com ressalvas das presentes
contas.
Diante do exposto, julgo APROVADA COM RESSALVAS a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada Partido Republicano Progressista - PRP - Diretório
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, com fulcro no art. 46, II, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 6 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 6-87.2018.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Protocolo n°: 15.938/2016
Partido: Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Caio Henrique Moreira Roman - OAB/MT nº 18.876
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015, apresentada
pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
O Partido apresentou as peças enumeradas na Resolução-TSE nº 23.432/2014, que
demonstraram a ausência de movimentação de recursos no período.
Publicou-se Edital referente à apresentação das contas, consoante fls. 65/67, da qual não houve
impugnação.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 71/72.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
O partido político apresentou peças que demonstraram a ausência de movimentação de recursos
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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O partido político apresentou peças que demonstraram a ausência de movimentação de recursos
no período, ressaltando-se que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo
Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as pela
aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso I, da Resolução-TSE
nº 23.432/2014 o seguinte:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
Segundo a análise técnica, a agremiação partidária não recebeu recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada.
Também não houve qualquer registro que comprovasse movimentação financeira na conta do
partido.
Diante do exposto, declaro PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao exercício de
2015, tendo em vista o art. 45, inciso I, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, apresentadas Partido
Republicano da Ordem Social - PROS - Diretório Municipal de Pontes e Lacerda/MT.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 6 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO:622-33.2016.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2016
SADP:

108.900/2016

INTERESSADO:

ANACLETO SAUCEDO

MUNICÍPIO:

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da não prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de
recursos durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a vereador
ANACLETO SAUCEDO do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
O Cartório Eleitoral procedeu conforme o art. 45, §4º, inciso III, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Devidamente intimado, fls. 33/34, o candidato permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 36.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas, em virtude da não
apresentação das mesmas (fls. 39/40).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Dispõe o art. 45 da Resolução-TSE nº 23.463/2015 o seguinte:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro
de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
§ 4º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-seão os seguintes procedimentos:
I - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica responsável pelo exame das contas, conforme
o caso, informará o fato, no prazo máximo de três dias:
a) ao presidente do Tribunal ou ao relator, caso designado; ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a) ao presidente do Tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao Juiz Eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de prestação
de contas, caso ainda não tenha havido a autuação a que se refere o art. 44, e, nos Tribunais,
proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados
disponíveis;
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
V - o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir
parecer no prazo de quarenta e oito horas;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, inciso IV).
§ 5º A notificação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos
no art. 84 e seguintes desta resolução.
Portanto, a legislação eleitoral impôs ao candidato a prestação de contas referente ao primeiro
turno das Eleições de 2016 até o dia 1º de novembro do aludido ano.
Destaque-se, ainda, que são obrigados a prestar contas aqueles candidatos que renunciarem,
desistirem, forem substituídos ou tiverem o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, em relação ao
período que participaram do processo eleitoral, mesmo que não tenham realizado campanha (art.
41, §7º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Ademais, aqueles candidatos que não movimentaram recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, também têm o dever legal de prestas contas à Justiça Eleitoral (art. 41,
§9º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Registre-se que a prestação de contas deverá ser efetuada por meio eletrônico, por intermédio do
Sistema SPCE (art. 45, §3º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Verifica-se, por intermédio de consulta aos Sistemas Eleitorais, que o candidato em epígrafe não
só teve o seu registro deferido como também fora eleito como Suplente nas eleições de 2016.
Porém, não há notícias de que tenha recebido recursos do Fundo Partidário, consoante documento
de fls. 06. Quanto à verificação relativa ao possível recebimento de recursos de fonte vedada e/ou
de origem não identificada, verifica-se que os depósitos realizados na conta do candidato foram
identificados com o CPF do mesmo, consoante documento de fls. 04/05.
Cumpridos os procedimentos descritos em lei, cabe o julgamento das contas como não prestadas,
diante da omissão do candidato, consoante dispõe o art. 45, §4º, inciso VI, da Resolução-TSE nº
23.463/2015.
Diante do exposto, corroborado pelo parecer técnico conclusivo e com a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei nº 9.504/1997 e 68, IV,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do candidato ao
cargo de vereador do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ANACLETO SAUCEDO.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT. Intime-se o candidato por
intermédio de carta com aviso de recebimento, uma vez que não há advogado constituído nos
autos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 11/2018/25ªZE
Suspensão do expediente, tendo em vista a necessidade de realização de dedetização do prédio,
sede do Cartório da 25ª Zona Eleitoral.
O JUIZ DA 25ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de realização do serviço de dedetização, a ser feita
neste Cartório Eleitoral, sede da 25ª Zona Eleitoral, pela Empresa Organizações Soares,
contratada para prestação de serviços de limpeza nesta serventia eleitoral;
CONSIDERANDO que a efetivação do procedimento enseja a interdição do local por um período
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, posto que não é recomendável a permanência de pessoas
concomitantemente à realização desse serviço, assim como para evitar o contato de pessoas que
buscam atendimento com os produtos nocivos à saúde;
RESOLVE
Art. 1º SUSPENDER o expediente do cartório da 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso na data de 19
de novembro de 2018 (segunda-feira);
Art. 2º DETERMINAR, assim, que os prazos processuais que iniciem-se e/ou encerram-se no dia
19 de novembro de 2018, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como, no átrio desse Cartório Eleitoral.
Registre-se, cumpra-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Secretaria de Gestão de Pessoas, à
Corregedoria e à Diretoria Geral do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
Pontes e Lacerda-MT, 07 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 508-94.2016.6.11.0025
Protocolo nº 104.275/2016
Espécie: Prestação de Contas
Município: Vale de São Domingos/MT
Candidato: Lindomar Bispo Sobrinho
Advogados: Caio Henrique Moreira Roman - OAB/MT nº 18.876
Vistos.
Ante o teor do acórdão de fls. 162/168, com fundamento no artigo 62 da Resolução nº 23.463/2015
do TSE, determino a conversão do presente feito para o rito ordinário e a intimação do prestador
de contas para que, no prazo de setenta e duas horas, apresente prestação de contas retificadora,
acompanhada de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da resolução
supracitada:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional
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a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional
habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em
dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o
valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do
período de realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à
identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária,
a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de
receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das
sobras financeiras de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 desta resolução;
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo
partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 27;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
Cumpra-se, publicando o presente despacho no DJE.
Pontes e Lacerda-MT, 06 de novembro de 2018.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 32ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 47/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS
A Excelentíssima Senhora Dra. THATIANA DOS SANTOS, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei
etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a agremiação
partidária municipal abaixo, apresentou os documentos relativos à prestação de contas anual,
publicando-se através da presente o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado pelo prazo
de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examinar os autos dos
processos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas
custas de reprografia.
Processo

Exercício/Partido/Advogado

Balanço e demonstrativo

Exercício: 2017

35-19.2018.6.11.0032

Movimento Democrático

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-

Brasileiro - MDB

arquivos/downloads/conta_partidaria-

Presidente: João Batista Borelli mdb-uniao_do_sul-2017Advogado: Mariangely

20181106192658739-

Menegazzo Medeiros, OAB-MT d6349157686b2e2543236f2d8a54cdfc.
19.958

pdf

Município: União do Sul/MT
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e subscrevo,
autorizado nos termos da portaria delegatória nº 3/2017/32ZE.
Cláudia-MT, 6 de novembro de 2018.
ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
Técnico Judiciário

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 041/2018 - CONVOCAÇÃO DE ELEITORES - BIOMETRIA PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
O Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei etc;
FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, em
consonância com a Resolução TSE nº 23.440/2015 e a Resolução TRE/MT nº 2.128/2018, foi
determinada a realização de Revisão do Eleitorado, com coleta de dados biométricos, no Município
de Peixoto de Azevedo/MT, pertencente a esta Zona Eleitoral.

FINALIDADE: COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DOS ELEITORES INSCRITOS NO
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FINALIDADE: COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DOS ELEITORES INSCRITOS NO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, SOB PENA DE CANCELAMENTO DO TÍTULO
ELEITORAL, ficando dispensados os eleitores que já foram submetidos à identificação biométrica,
desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos.
PRAZO: A revisão acontecerá no período de 03 de dezembro de 2018 até o dia 29 de março de
2019, de segunda à sexta-feira na sede do Cartório da 33ª Zona Eleitoral, localizado na Rua
Wilmar Antônio Maia de Souza Pinto, n. 12, centro, em Peixoto de Azevedo/MT, onde Funcionará o
Posto de Revisão, ficando presidida e submetida ao direto controle do Juiz Eleitoral, à fiscalização
do Representante do Ministério Público que oficiar perante o Juízo Eleitoral e à inspeção dos
respectivos serviços pelo TRE-MT, por meio da Corregedoria Regional Eleitoral.
Os eleitores deverão comparecer pessoalmente, munidos de DOCUMENTO ORIGINAL DE
IDENTIDADE E COMPROVANTE DE DOMICÍLIO, E, SE POSSUÍREM, DO CPF E DO TÍTULO
DE ELEITOR OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ELEITOR ORIGINAIS.
A prova de identidade far-se-á pelo eleitor mediante a apresentação da via original de um dos
seguintes documentos:
I - Cédula de identidade (RG);
II - Cédula de identidade emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício
profissional (OAB, CREA, CONFEA, CRP, entre outras);
III - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
IV - Certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
V - Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
VI - Passaporte;
VII - Instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16
(dezesseis) anos e, do qual constem, também, os demais elementos necessários à sua
qualificação.
Para requerer a operação de alistamento eleitoral, o cidadão que exibir o passaporte modelo novo
(azul) deverá apresentar, conjuntamente, outro documento oficial em que conste sua filiação;
aquele que exibir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deverá apresentar, na mesma ocasião,
outro documento oficial que certifique sua nacionalidade.
O certificado de quitação com o serviço militar será exigido dos eleitores do sexo masculino, a
partir de 1º de julho do ano em que completar 18 anos. A obrigação subsiste até 31 de dezembro
do ano em que o interessado completar 45 anos.
A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais documentos, sempre em
original, dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo familiar, profissional, patrimonial ou
comunitário com o Município, a exemplo de boletos tarifários de concessionárias de energia
elétrica, água ou telefone, faturas bancárias, contrato de locação, cessão ou arrendamento de
imóvel, (art. 5º, Provimento CRE/MT nº 19/2012).
Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação dos aludidos documentos,
deverão ter sido emitidos ou expedidos nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de
alistamento ou entre os 12 (doze) e os 3 (três) meses anteriores ao requerimento de transferência.
Os documentos comprobatórios de domicílio eleitoral devem estar em nome do requerente, de seu
cônjuge ou companheiro (a) ou de parente seu em linha reta consanguínea até o 2º grau (pais,
filhos, avós, netos), ou por afinidade, limitando-se, neste último caso, aos ascendentes do cônjuge
ou companheiro (sogro e sogra), consoante o disposto no art. 7º do Provimento nº 19/2012/CRE
/MT.
Para fins de comprovação de que o requerente possui união estável, deverá apresentar sentença
de reconhecimento de união estável, ou escritura pública de união estável, ou certidão de
nascimento ou identidade do (s) filho (s) em comum.
Na hipótese de o eleitor residir em assentamento, serão exigidos os mesmos comprovantes das
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nascimento ou identidade do (s) filho (s) em comum.
Na hipótese de o eleitor residir em assentamento, serão exigidos os mesmos comprovantes das
situações acima relacionadas. Todavia, caso não se enquadre em nenhuma delas, será necessária
a apresentação da carta do INCRA em que constem os dados do assentamento, localidade e
nome do assentado.
A comprovação da existência de vínculo profissional, far-se-á com os seguintes documentos, nos
quais devem constar dados que se infira ter sido o eleitor admitido nos 12 (doze) meses anteriores
ao requerimento de alistamento ou na hipótese de transferência ter ocorrido entre 12 (doze) e 3
(três) meses anteriores ao requerimento de transferência:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente assinada, da qual conste o local de
trabalho;
b) contracheque correspondente ao pagamento;
c) carteira do sindicato rural, na hipótese de trabalhador rural;
d) certidão circunstanciada emitida pelo órgão ou entidade pública, da qual se infira ser o
requerente seu servidor ou empregado;
Não constando da Carteira de Trabalho e Previdência Social a localização onde se dá a prestação
do serviço, deverá o requerente juntar cópia dos talões de água, energia, telefone, ou do ITR do
local onde presta seus serviços, emitida ou expedida entre os 12 (doze) e 03 (três) meses
anteriores ao seu comparecimento ao posto de revisão.
A comprovação da existência de vínculo patrimonial, far-se-á com os seguintes documentos, nos
quais devem constar dados que se infira ser o eleitor proprietário de bem imóvel urbano ou rural
nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de alistamento, ou entre os 12 (doze) e 3 (três)
meses anteriores ao requerimento de transferência:
a) escritura pública devidamente registrada;
b) boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, relativo ao exercício
anterior ou atual ao requerimento;
c) boleto de pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício anterior ou atual ao
requerimento;
Na ausência de boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto
Territorial Rural - ITR será aceita certidão do ente público competente para o recolhimento do
imposto, emitida conforme os dados constantes do seu banco, por força do art. 19, inciso III da
Constituição Federal.
Os documentos comprobatórios dos vínculos profissional ou patrimonial devem estar em nome do
eleitor.
Conforme as peculiaridades locais, o juiz Eleitoral poderá, se julgar necessário, aceitar outros
meios de prova de domicílio, além dos relacionados anteriormente, os quais serão analisados
individualmente.
Com o fim de atribuir efetividade à responsabilização criminal daqueles que, eventualmente,
inscreverem-se (art. 289 do Código Eleitoral) ou induzirem outras pessoas a se alistarem (art. 290
do Código Eleitoral) fraudulentamente, constatada a ocorrência de eventuais fraudes nos
documentos apresentados, os requerimentos serão enviados à Polícia Federal e demais
autoridades competentes.
E para que se dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes na localidade,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital no átrio do
Cartório Eleitoral e disponibilizado no diário da Justiça Eletrônico, devendo ainda ser encaminhado
ao Ministério Público Eleitoral e aos representantes dos partidos políticos com diretório no
município de Colíder/MT.

Expedido nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, aos 08 dias do mês de novembro ano de 2018.
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Expedido nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, aos 08 dias do mês de novembro ano de 2018.
Eu, _______________, Guilherme Carlos Kotovicz, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pelo Exmo. Juiz Eleitoral.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PC - PSD - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 50-79.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Social Democrático do município de
Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PC - DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA
SERRA - RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 48-12.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
CANDIDATOS: DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO e ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPÓLITO
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas de Candidato, relativa à Eleição Suplementar
Municipal de Planalto da Serra, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - DEM - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 52-49.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: DEMOCRATAS - DEM PLANALTO DA SERRA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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INTERESSADO: DEMOCRATAS - DEM PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas dos Democratas do município de Planalto da Serra,
relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - MDB - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 54-19.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro do município de
Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PTB - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 43-87.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PLANALTO DA SERRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de
Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PSDB - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 44-72.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE PLANALTO DA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE PLANALTO DA
SERRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido da Social Democracia Brasileira do
município de Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PSC - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 53-34.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Social Cristão do município de Planalto da
Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PSB - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 51-64.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Socialista Brasileiro do município de
Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PR - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 45-57.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE PLANALTO DA SERRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido da República do município de Planalto da
Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PP - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 46-42.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE PLANALTO DA SERRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Progressista do município de Planalto da
Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PHS - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 55-04.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE - PHS PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Humanista da Solidariedade do município
de Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - PDT - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PLANALTO DA SERRA RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 49-94.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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CLASSE: PC
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PLANALTO DA SERRA
ADVOGADO: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT 10.405 O/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas do Partido Democrático Trabalhista do município de
Planalto da Serra, relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PC - NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PLANALTO DA SERRA - RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
PROCESSO N.º 47-27.2018.6.11.0034
CLASSE: PC
CANDIDATOS: NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO e JHEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Recebo o pedido como Prestação de Contas de Candidato do município de Planalto da Serra,
relativa à Eleição Suplementar Municipal, no ano de 2018.
Processe-se conforme determinado pela Resolução-TRE/MT 2.192/2018.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 71/2018
Processo nº 27-24.2018.6.11.0038
Petição - PET
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger
Requerido: Coligação O povo feliz de novo (PT/PC do B/PROS)
Finalidade: Intimação da Coligação O POVO FELIZ DE NOVO (PT/PcdoB/PROS), por meio de sua
representante, Gleisi Helena Hoffmann, do teor da decisão que segue, para que, querendo, se
manifeste no prazo de 2 (dois) dias:
"Vistos etc. Autue-se como petição, na forma do art. 8º do Provimento CRE/MT nº 2/2018. Cuidase de manifestação do Ministério Público Eleitoral em que se requer a realização de busca e
apreensão na sede do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger a fim de que
sejam recolhidos materiais de propaganda eleitoral que eventualmente façam menção a
"Presidente Lula 13, vice Haddad", em razão de denúncia recebida via aplicativo Pardal, em que
demonstra veículo circulando no município com adesivo da candidatura de Lula à presidência.
Com base no exercício do poder de polícia, regulamentado no art. 2º do Provimento CRE/MT nº 2
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Com base no exercício do poder de polícia, regulamentado no art. 2º do Provimento CRE/MT nº 2
/2018, defiro o pedido. O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o RCAND nº 060090350.2018.6.00.000, indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
e vedou a prática de atos de campanha do candidato com pedido de registro indeferido. Nos
termos dos arts. 242 e 323 do Código Eleitoral, fica vedado o emprego de meios publicitários
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais,
caracterizando-se como crime a veiculação de propaganda com fatos sabidamente inverídicos e
capazes de exercer influência perante o eleitorado, nos seguintes termos: "Art. 242. A propaganda,
qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só
poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. (Redação dada
pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986)" "Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos,
em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado: Pena
- detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. Ademais, considero o
fato de que na Reclamação nº 0601140-84.2018.6.00.0000 o TSE reiterou a determinação para
que a coligação "O Povo Feliz de Novo" e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva que se
abstivessem, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula
da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de
candidato. Vejamos: REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO. 1. Reclamação
recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral
no âmbito do RCand nº 0600903-50.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em
01.09.2018. 2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo candidato, em especial a veiculação de
propaganda eleitoral relativa à campanha presidencial no rádio e na televisão. 3. A recalcitrância
da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige
medida mais efetiva para preservar a autoridade da decisão da Corte. 4. Determina-se à Coligação
"O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça
de propaganda eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de
Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso de novo
descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A
implementação desta decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada
diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. (RECLAMAÇÃO Nº 060114084.2018.6.00.0000). A existência de veículo circulando no município com adesivo do candidato
Lula sugere a existência de tais materiais de campanha na municipalidade. Do exposto, expeça-se
mandado de busca e apreensão para que seja recolhido ao Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT todo e
qualquer material de propaganda porventura existente no diretório municipal do Partido dos
Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger, sediado na Av. Palmiro Paes de Barros, nº 93,
Centro, nesse município, que faça menção à candidatura de Lula à presidência. Cumpra-se
expedindo-se o necessário. Desde já autorizo o uso de força policial, se necessário. No ato, intimese o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger para que,
querendo, se manifeste em dois dias. Após o cumprimento, intime-se a Coligação "O povo feliz de
novo" da presente decisão, para que, querendo, se manifeste em dois dias. Em seguida, dê-se
vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, nos termos do art. 10 do Provimento CRE
/MT nº 2/2018. Santo Antônio do Leverger - MT, 16 de outubro de 2018. Alexandre Paulichi
Chiovitti Juiz da 38ª ZE/MT".
Do que para constar eu, Stella Brandão Cançado Ramos, chefe de cartório em substituição, digitei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Do que para constar eu, Stella Brandão Cançado Ramos, chefe de cartório em substituição, digitei
e assino o presente, por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 08 de novembro de 2018.
STELLA BRANDAO CANCADO RAMOS
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 72/2018
Processo nº 26-39.2018.6.11.0038
Petição - PET
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger
Requerido: Coligação O povo feliz de novo (PT/PC do B/PROS)
Finalidade: Intimação da Coligação O POVO FELIZ DE NOVO (PT/PcdoB/PROS), por meio de sua
representante, Gleisi Helena Hoffmann, do teor da decisão que segue, para que, querendo, se
manifeste no prazo de 2 (dois) dias:
"Vistos etc. Autue-se como petição, na forma do art. 8º do Provimento CRE/MT nº 2/2018. Cuidase de manifestação do Ministério Público Eleitoral em que se requer a realização de busca e
apreensão na sede do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger a fim de que
sejam recolhidos materiais de propaganda eleitoral que eventualmente façam menção a
"Presidente Lula 13, vice Haddad", em razão de denúncia recebida via aplicativo Pardal, em que
demonstra veículo circulando no município com adesivo da candidatura de Lula à presidência.
Com base no exercício do poder de polícia, regulamentado no art. 2º do Provimento CRE/MT nº 2
/2018, defiro o pedido. O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o RCAND nº 060090350.2018.6.00.000, indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
e vedou a prática de atos de campanha do candidato com pedido de registro indeferido. Nos
termos dos arts. 242 e 323 do Código Eleitoral, fica vedado o emprego de meios publicitários
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais,
caracterizando-se como crime a veiculação de propaganda com fatos sabidamente inverídicos e
capazes de exercer influência perante o eleitorado, nos seguintes termos: "Art. 242. A propaganda,
qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só
poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. (Redação dada
pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986)" "Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos,
em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado: Pena
- detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. Ademais, considero o
fato de que na Reclamação nº 0601140-84.2018.6.00.0000 o TSE reiterou a determinação para
que a coligação "O Povo Feliz de Novo" e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva que se
abstivessem, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula
da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de
candidato. Vejamos: REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO. 1. Reclamação
recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral
no âmbito do RCand nº 0600903-50.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em
01.09.2018. 2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo candidato, em especial a veiculação de
propaganda eleitoral relativa à campanha presidencial no rádio e na televisão. 3. A recalcitrância
da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige
medida mais efetiva para preservar a autoridade da decisão da Corte. 4. Determina-se à Coligação
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medida mais efetiva para preservar a autoridade da decisão da Corte. 4. Determina-se à Coligação
"O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça
de propaganda eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de
Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso de novo
descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A
implementação desta decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada
diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. (RECLAMAÇÃO Nº 060114084.2018.6.00.0000). A existência de veículo circulando no município com adesivo do candidato
Lula sugere a existência de tais materiais de campanha na municipalidade. Do exposto, expeça-se
mandado de busca e apreensão para que seja recolhido ao Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT todo e
qualquer material de propaganda porventura existente no diretório municipal do Partido dos
Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger, sediado na Av. Palmiro Paes de Barros, nº 93,
Centro, nesse município, que faça menção à candidatura de Lula à presidência. Cumpra-se
expedindo-se o necessário. Desde já autorizo o uso de força policial, se necessário. No ato, intimese o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger para que,
querendo, se manifeste em dois dias. Após o cumprimento, intime-se a Coligação "O povo feliz de
novo" da presente decisão, para que, querendo, se manifeste em dois dias. Em seguida, dê-se
vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, nos termos do art. 10 do Provimento CRE
/MT nº 2/2018. Santo Antônio do Leverger - MT, 16 de outubro de 2018. Alexandre Paulichi
Chiovitti Juiz da 38ª ZE/MT".
Do que para constar eu, Stella Brandão Cançado Ramos, chefe de cartório em substituição, digitei
e assino o presente, por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 08 de novembro de 2018.
STELLA BRANDAO CANCADO RAMOS
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 46 - ÓBITOS - OUTUBRO 2018 - 42ªZE
EDITAL Nº.046/2018
Prazo: 10 dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz da 42ª Zona Eleitoral,
determinou e a Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria 03/2017/ 42ª ZE-MT
que tornasse pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
canceladas por registro de falecimento abaixo transcrita, no âmbito deste juízo, no período de
OUTUBRO de 2018, para eventual contestação, no prazo de 10 (dez) dias.
Inscrição

Nome do Eleitor

Seção

Processamento

Ocorrência

030103521856

ARLINDO RODRIGUES

109

16/10/2018

24/09/2018

008175011929

GILBERTO DE QUADROS

074

16/10/2018

15/09/2018

Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias do mês de novembro
de 2018.
Sapezal/MT, 08 de novembro de 2018.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
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GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº045 - ÓBITOS - SETEMBRO 2018 - 42ªZE
EDITAL Nº.045/2018
Prazo: 10 dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz da 42ª Zona Eleitoral,
determinou e a Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria 03/2017/ 42ª ZE-MT
que tornasse pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
canceladas por registro de falecimento abaixo transcrita, no âmbito deste juízo, no período de
SETEMBRO de 2018, para eventual contestação, no prazo de 10 (dez) dias.
Inscrição

Nome do Eleitor

Seção

Processamento

Ocorrência

027285181791

JOSÉ RENALVO DA ROCHA

118

26/09/2018

11/08/2018

016258931821

ZEZANIAS ZEZANOKAE

069

25/09/2018

15/08/2018

Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias do mês de novembro
de 2018.
Sapezal/MT, 08 de novembro de 2018
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 67/2018
De ordem da Excelentíssima Drª Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. Juíza da 46ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento
tiverem, que os órgãos partidário abaixo relacionados prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício de 2017, conforme constam nos autos
abaixo indicados que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 46ª Zona
Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do
edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 32 § 4º, da Lei nº 9.906/95 e
artigo 45, incisos I a VII, da Resolução TSE n 23.546/2017.
PARTIDO MUNICÍPIO

PSB

PHS

RONDONÓPOLIS

RONDONÓPOLIS

EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017

2017

PROCESSO Nº
5 4 80.2018.6.11.0045
4 6 06.2018.6.11.0046

RESPONSÁVEIS
Valter Barbosa Arantes
e Valmir José dos
Passos
Leandro Xavier Godoi
e Erazilene Valentim
Silva

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, .........Cláudio Martins Mendes, Chefe de Cartório, em Substituição Legal da 46ª Zona Eleitoral,
digitei, conferi e assinei o presente edital, conforme Portaria nº 5/2018.
Rondonópolis, 08 de novembro de 2018.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Técnico Judiciário

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 66/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dante Rodrigo
Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO que encontra-se disponível no Cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como do parecer técnico e da manifestação ministerial que
pugnaram pela não prestadas de Contas Anuais - exercício 2017 - do Partido Político a seguir,
para os interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (artigo 45, VII da Resolução
TSE 23.546/17).
Partido

Processo nº

Político

1917.2018.6.11.0048

Solidariedade

Município
Cotriguaçu
/MT

Parecer Técnico da 48ª Zona

Manifestação do

Eleitoral

MPE

Não prestadas

Não prestadas

E, para que ninguém possa alegar ignorância, o Senhor Juiz mandou que expedisse o presente
Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos sete dias do mês
de novembro do ano de dois mil e dezoito.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 97-76.2016.6.11.0049
Protocolo nº 86.918/2016
Prestação de Contas de Candidato Eleições 2016
Requerente: Cesar Luis de Campos Curado
Advogado: Mauricio Magalhães Faria Neto OAB/MT 15.436
Visto.
Diante do acórdão de fls. 106/107, determino a remessa do feito à Unidade Técnica para
elaboração de novo parecer.
Após, manifeste-se a parte requerente, no prazo legal.
Em seguida, ouça-se o Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 07 de novembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
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LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 41/2018
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que tiverem conhecimento do presente edital, em especial os
representantes dos partidos políticos abaixo relacionados, os quais devem apresentar as contas
partidárias do exercício financeiro do ano de 2017, por meio de advogado devidamente constituído.
Processo

28-61.2018.6.11.0053

Partido
Político
PMB

Município
Bom Jesus do
Araguaia

Representantes
Presidente: Marcili Alves de Oliveira
Tesoureiro: Horacio Vinicius Ferreira
Castro
Presidente: Nubia Barbosa da Silva

27-76.2018.6.11.0053

SD

Bom Jesus do
Araguaia

Santos
Tesoureiro:

Maycon

Godoy

dos

Santos
23-39.2018.6.11.0053

PRP

40-75.2018.6.11.0053

PV

Bom Jesus do
Araguaia
Serra Nova
Dourada

Presidente: Gilvan Furtado de Queiroz
Tesoureiro: Márcio Hernane Barbosa
Presidente: Adailton Batista da Cunha
Presidente: Andriza Conceição de

30-31.2018.11.0053

PRB

Bom Jesus do
Araguaia

Paula
Tesoureiro: Evanilda Conceição de
Paula

Em cumprimento ao disposto no art. 30, I da Resolução TSE n°23.546/2017, sirvo-me da presente
para NOTIFICAR vossa senhoria a apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas horas a contar do
recebimento desta, a prestação de contas anual do diretório municipal/ comissão provisória em
referência, exercício de 2017, sob pena de julgamento das contas partidárias como NÃO
PRESTADAS, nos termos do art. 46, IV da já mencionada resolução.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, com cópias afixadas
no posto de atendimento eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Querência/MT, aos dezenove
dias do ano dois mil e dezoito. Eu, _____ Rosângela Colli Dal Prá, Técnico Judiciário, digitei e
conferi este edital.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAL Nº 38/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) PEDRO DAVI BENETTI, Juiz(Juíza) da 60ª Zona Eleitoral, CAMPO
NOVO DO PARECIS/MT , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs.
Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos
do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua
composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais,
correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados
no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - segundo turno.
Município: 90484 - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL MADRE TARCILA
Seçao: 22

Substituído

Função Eleitoral Inscrição

Substituto
Nome

Inscrição

ROSIMEIRE
1º MESÁRIO

020226991830

PEREIRA DOS

034069531848

SANTOS
Seçao: 26

Substituído

Função Eleitoral Inscrição
015048001945

ANA PAULA ALVES
DA SILVA

Substituto
Nome

Inscrição

DOUGLAS
1º MESÁRIO

Nome

RODRIGUES

Nome
LINDOMAR

014715381848

CALDATTO

RODRIGUES DOS
SANTOS

Local de Votação: 1104 - ESCOLA ESTADUAL PADRE ARLINDO IGNÁCIO DE OLIVEIRA
Seçao: 85

Substituído

Função Eleitoral Inscrição
2º MESÁRIO

025772102143

Substituto
Nome
MANOEL FELIPE
FERREIRA DA SILVA

Inscrição
024535351848

Nome
FABIANO CICERO
DA SILVA

Local de Votação: 1066 - ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS
Seçao: 65

Substituído

Função Eleitoral Inscrição
1º MESÁRIO

Seçao: 92

033189621856

Substituto
Nome
DEBORAH
CRISTINA BARBOSA

Substituído

Função Eleitoral Inscrição

Inscrição

ELQUENE PRATES
023197741899

029689411848

RIBEIRO NUNES
PEREIRA

Substituto
Nome

Inscrição

CAMILLA RAFAELA
2º MESÁRIO

Nome

SANTOS DA SILVA
SAUER

015468992321

Nome
RODRIGO TENÓRIO
RODRIGUES
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Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Seçao: 84

Substituído

Função Eleitoral Inscrição
2º MESÁRIO

039045561708

MRJ

Substituído

Função Eleitoral

Inscrição

Substituto
Nome
CLEVERSON
PEREIRA DA SILVA

Inscrição
034953481856

013557812356

CAIO VINICIUS DA
COSTA SILVA

Substituto
Nome

Inscrição

MIRLANE BARBOSA
1º MESÁRIO

Nome

DA SILVA

109988850604

SCHNEIDER

Nome
ALISSON BRUNO
WALBRING

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 60ª Zona.
Eu PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) da 60ª Zona Eleitoral/MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de novembro de 2018
PEDRO DAVI BENETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INTIMAÇÕES
PROCESSO: N.º 44-88.2018.6.11.0061
PROTOCOLO: 19.571/2018 - SADPWEB
CLASSE: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
AUTOR DO FATO: JOSÉ RUBENS PIOVEZAN
Vistos, etc.
Tendo em vista a competência deste Juízo, conforme art. 35, II da Lei n° 4.737/1965 - Código
Eleitoral, recebo os presentes autos.
Conforme se depreende da fl. 37, a proposta de transação penal foi aceita pelo infrator. Não
verifico nenhum dos impedimentos previstos no art. 76, §2º da Lei 9.099/95. Sendo assim,
HOMOLOGO a transação penal.
Compulsando-se os autos, fls. 45/48, verifica-se, ainda, que referida transação foi integralmente
cumprida, motivo pelo qual extingo o processo pelo atingimento da sua finalidade
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Comodoro/MT, 31 de outubro março de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

DECISÕES
INTIMAÇÕES
PROCESSO: 36-14.2018.2018.611.0061
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ELEITOR: FUNÇÕES ESPECIAIS - AUXILIARES DA JUSTIÇA

MUNICÍPIOS: COMODORO/MT, CONQUISTA D' OESTE/MT, NOVA LACERDA/MT E
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MUNICÍPIOS: COMODORO/MT, CONQUISTA D' OESTE/MT, NOVA LACERDA/MT E
RONDOLÂNDIA/MT
Vistos etc.,
Trata-se de processo de convocação de eleitores para exercerem função especial para exercício
da democracia no pleito eleitoral 2018 - 1º e 2º turnos.
Tendo em vista a certidão de fl. 171 e de todos os atos pertinentes à nomeação de agentes
honoríficos para compor as funções especiais nas eleições gerais 2018 - 1º e 2º turnos de votação,
determino o arquivamento do presente feito com as baixas necessárias.
Arquive-se.
Comodoro/MT, 06 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO: 33-59.2018.2018.611.0061
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ELEITOR: MESÁRIOS 2018
MUNICÍPIO: COMODORO/MTMT
Vistos etc.,
Trata-se de processo de convocação de eleitores para exercerem função de mesários do município
de Comodoro/MT para exercício da democracia no pleito eleitoral 2018 - 1º e 2º turnos.
Tendo em vista a certidão de fl. 507 e de todos os atos pertinentes à nomeação de agentes
honoríficos para compor as funções especiais nas eleições gerais 2018 - 1º e 2º turnos de votação,
determino o arquivamento do presente feito com as baixas necessárias.
Arquive-se.
Comodoro/MT, 08 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO N° 42-21.2018.6.11.0061
PROTOCOLO SADP N° 21.610/2018
REQUERENTE: 61ª ZONA ELEITORAL - COMODORO
REQUERIDO: JOSÉ BENILDO MARINHO
Vistos, etc.
Após devidamente notificado (certidão de fl. 04), foi expedido Termo de Constatação, onde se
evidencia o cumprimento integral da decisão de fl. 02.
Sendo assim, tendo em vista o cumprimento integral da decisão mencionada e o atingimento da
finalidade deste processo, arquive-se os presentes autos com as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comodoro -MT, 07 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO: N.º 20-76.2015.6.11.0061
PROTOCOLO: 37.037/2013 - SADPWEB
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: LAUDELINO LUIS FERREIRA JÚNIOR
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EXECUTADO: LAUDELINO LUIS FERREIRA JÚNIOR
Vistos etc.,
Cuida-se de execução fiscal de dívida ativa proposta perante a 25ª Zona Eleitoral - Pontes e
Lacerda, pela Procuradoria da Fazenda Nacional de desfavor de Laudelino Luis Ferreira Júnior.
A inicial foi recebida (fl. 06) e foi emitido mandado de citação, penhora e avaliação (fl. 07).
Entretanto, a citação não pôde ser efetuada, conforme certidão de fl. 11. Certificou-se que o
executado poderia ser encontrado na Fazenda Baia Funda, Gleba Santa Amélia, município de
Nova Lacerda, pertencente à 61ª Zona Eleitoral de Comodoro.
Os autos foram remetidos a esta Zona Eleitoral, onde foram recebidos e processados.
Em nova tentativa de citação, o Oficial de Justiça incumbido colheu informações junto à população
de que a Fazenda Baia Funda se localiza em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Por meio de
contato telefônico com a provável esposa do executado, que o mesmo reside na Avenida Marechal
Rondon, n° 1290, Ótica Oliveira, município de Pontes e Lacerda. Foi, ainda, informado pelo
INDEIA de que o executado possui cadastro junto ao órgão, constando o endereço de residência
mencionado e uma outra propriedade ativa com movimentação de gado na Fazenda Baía de Pedra
I, município de Cáceres.
É o relatório.
Decido.
Conforme art. 46, §5º da Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil, a
competência para processar e julgar execução fiscal será do foro de domicílio do réu, no de sua
residência ou no do lugar onde for encontrado.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em
regra, no foro de domicílio do réu.
§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do
lugar onde for encontrado.
Ademais, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, referida competência não possui
natureza territorial, relativa, mas sim funcional, absoluta.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA
FEDERAL. EXECUTADO COM DOMICÍLIO EM OUTRO MUNICÍPIO. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO,
DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Hipótese em que a execução vinha tramitando na Justiça Federal quando o Juízo declinou da
competência, de ofício, em face de o executado possuir domicílio fiscal em outro município, diverso
da sede da Vara Federal.
2. Em casos tais, esta egrégia Corte vinha se manifestando no sentido de que, em se tratando de
competência da espécie territorial, inserida, em regra, no gênero das competências relativas, seria
possível a sua prorrogação, caso não tivesse havido, por parte do pólo passivo, a arguição de
incompetência via exceção, conforme exigido pelo art. 112 do Código de Ritos. Nessa esteira,
vinha sendo aplicado o enunciado da Súmula nº 33 do STJ, segundo o qual a incompetência
relativa não poderia ser arguida de ofício.
3. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do CC nº 124959/SP, em decisão unânime,
publicada no DJE de 07.03.2013, cujo Relator foi o Ministro Ari Pargendler, passou a perfilhar o
entendimento de que a competência, estabelecida a partir do domicílio do executado, em se
tratando de execução fiscal, é absoluta: "A União e suas autarquias só podem propor execuções
fiscais na Justiça Estadual se o devedor residir na respectiva comarca (L. 5.010, art. 15, I), norma
que induz a compreensão de que o credor não pode sujeitá-lo a outro foro para lhe dificultar a
defesa. Se assim é, não parece razoável identificar hipótese de competência relativa quando a
execução é proposta perante a Justiça Federal, residindo o devedor em outro local onde funciona a
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defesa. Se assim é, não parece razoável identificar hipótese de competência relativa quando a
execução é proposta perante a Justiça Federal, residindo o devedor em outro local onde funciona a
Justiça Federal".
4. Em pronunciamento datado de 14.08.2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp. nº 1146194/SC, reafirmou essa posição: "A execução fiscal
proposta pela União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de Direito da comarca do
domicílio do devedor, quando esta não for sede de vara da justiça federal. A decisão do Juiz
Federal, que declina da competência quando a norma do art. 15, I, da Lei nº 5.010, de 1966 deixa
de ser observada, não está sujeita ao enunciado da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.
A norma legal visa facilitar tanto a defesa do devedor quanto o aparelhamento da execução, que
assim não fica, via de regra, sujeita a cumprimento de atos por cartas precatórias".
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
(PROCESSO: 00034704820144059999, CC2823/PB, RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Pleno, JULGAMENTO: 03/09/2014,
PUBLICAÇÃO: DJE 09/09/2014 - Página 31)
Considerando que o executado não possui domicílio nesta comarca, mas sim na Avenida Marechal
Rondon, n° 1290, Ótica Oliveira, município de Pontes e Lacerda, DECLINO A COMPETÊNCIA
para o processamento do presente feito ao Juízo da 25ª Zona Eleitoral, sem suscitar, todavia,
conflito negativo de competência em razão com conhecimento de novo endereço do executado até
então desconhecido.
Intime-se a Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso para tomar conhecimento desta
decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comodoro/MT, 07 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
Processo nº 762-56.2016.6.11.0061
Classe: Ação Penal
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Denunciado: DAVI LAGE
Advogado: Victor Henrique Rampaso Miranda OAB/MT 20.441
Vistos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que houve equívoco na forma procedimental do
recolhimento do valor da fiança. Isto porque o valor foi recolhido via Guia de Depósito Judicial via
Boleto de Cobrança, conforme fls. 68, recolhendo-se o valor em conta vinculada ao Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, conforme fl. 40.
Desta forma, oficie-se ao gerente do Banco do Brasil solicitando a abertura de conta bancária
oficial vinculada a este Juízo e a este processo, CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, identificando, ainda, o nome da parte, conforme art. 9º do Provimento n° 08/2018.
Após, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso a
fim que proceda a restituição dos valores para a conta criada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comodoro/MT, 06 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO: 35-29.2018.2018.611.0061
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PROCESSO: 35-29.2018.2018.611.0061
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ELEITOR: MESÁRIOS 2018
MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA/MT
Vistos etc.,
Trata-se de processo de convocação de eleitores para exercerem função de mesários do município
de Rondolândia/MT para exercício da democracia no pleito eleitoral 2018 - 1º e 2º turnos.
Tendo em vista a certidão de fl. 117 e de todos os atos pertinentes à nomeação de agentes
honoríficos para compor as funções especiais nas eleições gerais 2018 - 1º e 2º turnos de votação,
determino o arquivamento do presente feito com as baixas necessárias.
Arquive-se.
Comodoro/MT, 08 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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