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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO - EDITAL 402/2018
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2226
Regulamenta a jornada de trabalho dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 18, incisos II e IX, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira prevista no art. 99 da Constituição
Federal de 1988;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a suspensão do Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de
Decisão PJe nº 0201048-25.2009.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, quanto ao art. 1º da
Resolução CNJ nº 88, de 8 de setembro de 2009;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Judicial Eletrônico nº 601745-24.2018.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Fixar a jornada de trabalho dos servidores deste Tribunal, a partir de 1º de janeiro de 2019,
em 6 (seis) horas diárias ininterruptas e 30 (trinta) horas semanais, ressalvadas as situações
previstas em lei especial ou regulamento próprio.
§ 1º A jornada prevista no caput aplica-se também aos servidores requisitados, removidos, cedidos
e em exercício provisório neste Tribunal, salvo se para os seus cargos no órgão de origem for
exigida jornada de trabalho inferior.
§ 2º A jornada prevista no caput não se aplica aos servidores ocupantes de Cargo em Comissão e
seus substitutos, em caso de efetiva substituição, que cumprirão jornada de trabalho de 7 (sete)
horas diárias e 35 (trinta e cinco) horas semanais.
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica ao período eleitoral, sujeito a normativo próprio.
Art. 3º A jornada de trabalho deverá ser cumprida, prioritariamente, dentro do horário de
funcionamento do Tribunal.
Art. 4° As interrupções na jornada de trabalho, incluindo as refeições, ainda que realizadas nas
dependências da Secretaria do Tribunal ou do Cartório Eleitoral, deverão ser registrados no
sistema eletrônico de registro de ponto.
Art. 5º Ficam revogadas as Portarias nº 273/2015 e nº 505/2017.
Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 27 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL-Presidente
Desembargador PEDRO SAKAMOTO-Vice-Presidente
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO-Juiz-Membro substituto
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Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO-Juiz-Membro substituto
Doutor PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ-Juiz-Membro substituto
Doutor ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Juiz-Membro
Desembargador PEDRO SAKAMOTO-Presidente em substituição
2) RESOLUÇÃO Nº 2227
Dispõe sobre o horário de funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 18, incisos II e IX, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira prevista no art. 99 da Constituição
Federal de 1988;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Judicial Eletrônico nº 601732-25.2018.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Estabelecer que o horário de funcionamento da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, dos Cartórios Eleitorais e das Centrais de Atendimento, a partir de 7 de janeiro de
2019, será das 7h30 às 13h30, de segunda à sexta-feira.
Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica ao período eleitoral, sujeito a normativo próprio.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 354/2012.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 27 de novembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL. Presidente
Desembargador PEDRO SAKAMOTO. Vice-Presidente
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO.Juiz-Membro Substituto
Doutor PAULO CÉSAR ALVES SODRÉ. Juiz-Membro Substituto
Doutor ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR. Juiz-Membro
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR. Juiz-Membro
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos três dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 546/2018
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 9.098/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento do Excelentíssimo Senhor CARLOS
EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 16ª Zona Eleitoral - Vila Rica, no período de 30 de
novembro a 5 de dezembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Presidente do TRE-MT, em substituição

PORTARIA Nº 545/2018
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PORTARIA Nº 545/2018
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 8.826/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento do Excelentíssimo Senhor LUIS FELIPE LARA
DE SOUZA, Juiz da 29ª Zona Eleitoral - São José do Rio Claro, no período de 5 a 8 de dezembro
do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Presidente do TRE-MT, em substituição

PORTARIA Nº 544/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 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 o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 6.681/2018,
RESOLVE
Art. 1º Publicar o PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES - ORÇAMENTO 2019.
Art. 2º A Coordenadoria de Material e Patrimonio deve divulgar o referido plano no portal deste
Regional na rede mundial de computadores.
Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Presidente do TRE-MT, em substituição

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 72, DE 09 DE SETEMBRO DE 2018
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei
Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 077/2018, de 05
/11/2018, firmado pelo Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo,
Hélio Fredolino Faust,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Marcelo Linhares Ferreira para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 35ª Zona Eleitoral - Juína, no período de 05 a 24/11/2018, em
substituição ao titular, Promotor(a) de Justiça, Dannilo Preti Vieira, por motivo de licença
paternidade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA DIRETORIA GERAL
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ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2018
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, c/c. art. 2.º, inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO a delegação de competência disposta no art. 3º, III, c, da Portaria nº 117/2018,
publicada no DJE nº 2626, de 20/04/2018;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 8402/2018;
RESOLVE
Art. 1º Constituir Comissão para programar e executar as ações para a Cerimônia de Diplomação
dos candidatos eleitos nas ELEIÇÕES 2018, que será realizada no dia 17/12/2018, às 19:00 horas,
nas dependências do SENAI-MT, a ser composta pelos titulares das unidades abaixo, sob a
coordenação do Diretor-Geral:
Assessora da Presidência
Secretário de Administração e Orçamento
Secretário de Tecnologia da Informação
Secretário de Gestão de Pessoas
Secretário Judiciário
Cerimonial
Assessoria de Comunicação
Art. 2º Na ausência, a qualquer título, dos titulares indicados neste ato, as providências de sua
responsabilidade ficarão a cargo dos respectivos substitutos.
Art. 3° Os trabalhos deverão ser concluídos até o dia 14/12/2018.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura, convalidando todos os
atos já praticados.
Cuiabá-MT, em 3 de dezembro de 2018.
RAFAEL ZORNITTA
Diretor-Geral, em substituição

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL Nº 23/2018/SCAP/CRIP/SJ
Para conhecimento e, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do TRE/MT, publica-se o
presente Edital contendo a relação dos feitos distribuídos/redistribuídos no período de 16 a 30 de
novembro de 2018.
Recurso Eleitoral Nº 16-03.2015.6.11.0037
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição automática em 16/11/2018 15:50
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 567-16.2016.6.11.0047
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 16/11/2018 16:27
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RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo - Prefeito GENERAL CARNEIRO/MT - 47ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: RENATO SILVA VILELA
ADVOGADA: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
RECORRIDO: MARCELO DE AQUINO
ADVOGADO: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA
ADVOGADO: UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR
RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA
ADVOGADO: UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR
Petição Nº 76-50.2018.6.11.0043
RELATOR Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Distribuição ao Corregedor, Na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. em 19/11/2018 15:
06
RECLAMAÇÃO - Abuso - De Poder Político/Autoridade - SORRISO/MT - 43º ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: MARCIA SOUTA
Recurso Eleitoral Nº 4-02.2017.6.11.0010
RELATOR Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Distribuição automática em 22/11/2018 15:56
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 508-67.2016.6.11.0034
RELATOR Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Distribuição automática em 23/11/2018 17:58
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2015 - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA
ELEITORAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
ADVOGADO: ROSANE COSTA ITACARAMBY
Recurso Eleitoral Nº 105-64.2017.6.11.0034
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Distribuição automática em 23/11/2018 17:58
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2009 - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA
ELEITORAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO
ADVOGADO: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA
ADVOGADO: WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS
Petição Nº 39-47.2018.6.11.0035
RELATOR Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Distribuição automática em 23/11/2018 18:00
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Distribuição automática em 23/11/2018 18:00
REQUERIMENTO - DENÚNCIA DE FUNCIONAMENTO DA URNAS ELEITRÔNICA - JUÍNA/MT 35ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ROSELY FERREIRA DONATON
REQUERENTE: ELIZIANE COSTA
REQUERENTE: JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS
Petição Nº 42-02.2018.6.11.0035
RELATOR Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Distribuição automática em 23/11/2018 18:00
REQUERIMENTO - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - DERRAMAMENTO DE SANTINHOS - JUÍNA
/MT - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: CANTORA JANAINA LIMA
Petição Nº 41-17.2018.6.11.0035
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição automática em 23/11/2018 18:00
REQUERIMENTO - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - DERRAMAMENTO DE SANTINHOS - JUÍNA
/MT - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: PEDRO SATÉLITE
Petição Nº 40-32.2018.6.11.0035
RELATOR Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Distribuição automática em 23/11/2018 18:00
NOTÍCIA CRIME - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - DERRAMAMENTO EM VIAS PÚBLICAS JUÍNA/MT - 35º ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: PROFESSOR ALAN
Recurso Eleitoral Nº 47-03.2017.6.11.0021
RELATOR Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Distribuição automática em 30/11/2018 16:14
SIGILOSO
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0601743-54.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: MÁRCIO VIDAL
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 16/11/2018
ASSUNTO: AFASTAMENDO DE MAGISTRADO - DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL MATÉRIA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO PAE Nº 8499-2018
INTERESSADO: JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0601745-24.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: MÁRCIO VIDAL
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 16/11/2018
ASSUNTO: MATÉRIA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO PAE Nº 1281/2018
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DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 16/11/2018
ASSUNTO: MATÉRIA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO PAE Nº 1281/2018
INTERESSADO: PRES - PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601746-09.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: CLAUDINEI ALVES DE SOUSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601747-91.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO DEPUTADO FEDERAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: EDMILSON DA COSTA CARMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601748-76.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ELZA MARIA MOURA DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601749-61.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: PEDRO SAKAMOTO
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JORDAO DOS SANTOS BRITO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601750-46.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: SAMIR BOSSO KATUMATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601751-31.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO NA DATA 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: THALITA GUIMARAES GODINHO DE MORAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601752-16.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL 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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DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 19/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
IMPUGNANTE: ELEICAO 2018 JOEL MARCULINO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
IMPUGNANTE: JOEL MARCULINO DA SILVA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601756-53.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ADAIR RUFINO DA SILVA FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601758-23.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: PEDRO SAKAMOTO
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601759-08.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: PPL - PARTIDO PÁTRIA LIVRE - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE
MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601760-90.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: GHERDEONE DO CARMO NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601761-75.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 25/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601762-60.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - 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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DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 23/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - OAB/MT010625
REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
ADVOGADO: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - OAB/MT010625
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601762-60.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM DATA 25/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - OAB/MT010625
REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
ADVOGADO: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - OAB/MT010625
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601763-45.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO NA DATA 25/11/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0601693-28.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: MÁRCIO VIDAL
REDISTRIBUÍDO POR ENCAMINHAMENTO EM 28/11/2018
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (11557) - ELEIÇÕES (11583)
REQUERENTE: COLIGAÇÃO "BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS" (PSL e
PRTB)
ADVOGADO: TIAGO LEAL AYRES - OAB/BA22219
ADVOGADO: GUSTAVO BEBIANNO ROCHA - OAB/RJ081620
ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA - OAB/SP245404
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0601766-97.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: MÁRCIO VIDAL
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 29/11/2018
ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL - MATÉRIA ADMINISTRATIVA - REFERENTE
AO PAE Nº 7596/2018
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZES ELEITORAIS
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 0601767-87.2018.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: MÁRCIO VIDAL
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 29/11/2018
ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL - MATÉRIA ADMINISTRATIVA - REFERENTE
AO PAE Nº 7597/2018
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZES ELEITORAIS
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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INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZES ELEITORAIS
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 03 de dezembro de 2018
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601306-13.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 812/2018/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: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA DEPUTADO ESTADUAL
CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB MT18559 - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)
Número do Processo PJE: 0601306-13.2018.6.11.0000
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, 3 de dezembro de 2018.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 404/2018
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 250 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 254/2017
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - Cargo
-

Vereador

-

Corrupção

ou

Fraude

-

CANDIDATURAS

FEMININAS

FICTÍCIAS

-

PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO - POCONÉ/MT - 4ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "AVANTE POCONÉ"
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
RECORRIDO(S): ANTONIO EDSON DE ARRUDA SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT
RECORRIDO(S): ADEMIR APARECIDO APARECIDO ZULLI
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): LUIS MATEUS SILVA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): GONÇALO BEIJO DA COSTA NUNES
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): GONÇALO BEIJO DA COSTA NUNES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA VIEIRA DA SILVA MORAES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): JOVANY RONDON DE SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA GRACIELE DE MORAES COLETRO
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): BENEDITO EDMAR DE OLIVEIRA SALES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO BASTOS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ANIZIO GUSMÃO ALVES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ANTÔNIO RONDON DE SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): REGINA MARIA DE ARRUDA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): LUIZ VICENTE DE ARRUDA FALCÃO
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ARLINDO MARCIO MORAIS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 40311 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 88.544/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Prefeito - CONFRESA/MT - 28ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO
ADVOGADO(S): EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO - OAB: 45.848/GO
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a 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): EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO - OAB: 45.848/GO
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PARECER:
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos três dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 405/2018
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 PJe Nº 0600311-97.2018.6.0000 - CLASSE MS
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROPAGANDA
POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET - PROCESSO REFERÊNCIA - 060024520.2018.6.11.0000
EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB SP138436, DANIELLE DE MARCO - OAB
SP311005, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB SP148263, CARINA BABETO CAETANO OAB SP207391, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB SP266298, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - OAB SP317372, PRISCILA ANDRADE - OAB SP316907, CAMILA DE ARAUJO
GUIMARAES - OAB SP333346, PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB SP310634, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - OAB SP307184, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB SP164253,
BRUNA BORGHI TOME - OAB SP305277, BONIFACIO JOSE SUPPES DE ANDRADA - OAB
SP412149, LUIS FERNANDO MARQUES DIAS - OAB SP297313, MATHEUS MELO CARDOSO OAB SP306905, VERA LUCIA MAGALHAES COSTA - OAB SP305922, MARCELLA DOS REIS
MANES - OAB SP304922, ARTHUR BERNSTEIN - OAB SP407153, FLAVIO KIYOSHI
YAMAUCHI - OAB SP411556, RICARDO YUKIO FERNANDES KAWAMURA - OAB SP361891
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
IMPETRADO: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
RELATOR DESIGNADO: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
2) PROCESSO PJE Nº 0601547-84.2018.6.11.0000 - CLASSE Pet
ASSUNTO: CANDIDATOS - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - RECURSOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA ELEITORAL - FUNDO PARTIDÁRIO - 2018 - ELEIÇÕES GERAIS - CUIABÁ/MT
REQUERENTE: MYLENE DE NAZARE FURTADO LUSTOSA DA SILVA
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA, FLAVIA CAROLINE TAQUES
FERREIRA, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR
REQUERIDO: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO(S): ANGELICA LUCI SCHULLER, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO
LIMA
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PROCESSO PJE Nº 0601688-06.2018.6.11.0000 - CLASSE Pet
ASSUNTO: RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA
ELEITORAL - FOLHETOS/VOLANTES/SANTINHOS/IMPRESSOS - 2018 - ELEIÇÕES GERAIS CUIABÁ/MT
RECORRENTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RECORRIDO: ONDANIR BORTOLINI
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: ONDANIR BORTOLINI
ADVOGADO(S): RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB MT15559/O, KLEBER PAULINO DE
ALMEIDA - OAB MT12463/O, IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB MT21960/O
RECORRIDO: MAURO MENDES FERREIRA
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - OAB MT16068/O, RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB MT16169/O, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - OAB MT18970/O ,
FELIPE TERRA CYRINEU - OAB MT20416/O, GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB MT24378/O
RELATOR: DOUTOR PAULO CÉSAR ALVES SODRÉ
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos três dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601374-60.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601374-60.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCO AURELIO MARRAFON DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: MARCO AURELIO MARRAFON ADVOGADO: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO
- OAB/MT016722 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se o candidato, por meio dos seus
advogados (DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 561672), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PROCESSO 0601367-68.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601367-68.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI ADVOGADO: CARLOS LOURENCO
MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Se o prestador de contas tiver sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado, deve
ocorrer por meio de mural eletrônico [Art. 101, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
4. Caso o prestador de contas não tenha sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado,
deve ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico;
5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
6. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
7. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 [três] dias para cumprimento;
8. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601247-25.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601247-25.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANGELA MARQUES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ROSANGELA MARQUES DA SILVA ADVOGADO: EDSON TELES DE
FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/MT008896 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL
DESPACHO
Vistos etc...,
Cuida-se de prestação de contas de Rosangela Marques da Silva referente às eleições 2018.
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, por meio do evento id. n. 422872,
informou:
Findo o prazo fixado para a entrega da prestação de contas final, tendo sido verificada omissão
ante o dever legal de prestá-las, a Justiça Eleitoral, em observância ao disposto no art. 52, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, vem solicitar a notificação dos Sr(a) Candidato (a), que concorre
ao cargo eletivo de Deputado Estadual, para se manifestar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
sob pena de estas serem julgadas não prestadas, nos precisos termos do disposto no art. 52, VI,
daquela Resolução.
Dispõe o § 6º do Art. 52 da Resolução TSE n° 23.553/2017, verbis:
Art. 52. 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 o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
[...]
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-seão os seguintes procedimentos:
I a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; [...];
IV o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de 2 (dois) dias;
VI permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).
§ 7º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
arts. 101 e seguintes desta resolução. [Destaquei]
Assim, constada a omissão do candidato em prestar as contas finais, no prazo legal, determino a
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Assim, constada a omissão do candidato em prestar as contas finais, no prazo legal, determino a
citação pessoal do candidato ao cargo de Deputado Estadual Rosangela Marques da Silva para,
querendo, no prazo de 3 [três] dias, se manifestar, devendo, no mesmo prazo, regularizar sua
representação processual, fazendo constar a advertência de que na hipótese de permanecer
omisso as contas serão julgadas não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, encaminhe-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral, para que se manifeste no prazo de 2 [dois] dias [Resolução TSE n.
23.553/2017, Art. 52, parágrafo 6°, V];
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência, valendo-se, se necessário, de oficial de Justiça.
Se necessário, expeça-se carta de ordem, para a qual fixo o prazo de 10 [dez] dias para
cumprimento.
Cuiabá, 16 de novembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601175-38.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601175-38.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

VALTENIR

LUIZ

PEREIRA

DEPUTADO

FEDERAL

REQUERENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA ADVOGADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB
/MT6525/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Vistos etc.
O Sr. Coordenador da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA, em face do Relatório
Preliminar, propõe a intimação do Prestador de Contas, para que regularize a presente Prestação
de Contas com a juntada dos documentos faltantes (ID n.º 622972), verbis:
Perante o exposto, e após realizados os exames na presente prestação de contas, solicita-se a
realização de diligências junto ao candidato VALTENIR LUIZ PEREIRA, objetivando a
apresentação de documentos, esclarecimentos, regularizações e/ou informações complementares,
necessárias à avaliação o definitiva da consistência ou não, da presente prestação de contas,
conforme os apontamentos relatados neste ITENS 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1,
10.1 e 11.1 deste Relatório.
Destaca-se, por oportuno, que, caso o atendimento a esta diligência implicar em alteração e/ou
regularização de registros, bem como, a apresentação de documentos, os procedimentos e/ou os
registros devem ser efetuados no SPCE Cadastro, com a apresentação/envio de Prestação de
contas Retificadora, e a entrega, neste Tribunal, de nova mídia eletrônica gerada através do SPCE.
(grifos no original)
Com efeito, acatando a proposta acima, suspendo o processo e converto o julgamento em
diligência para determinar, com supedâneo no art. 72, § 1.º, da Resolução n.º 23.553/2017-TSE,
que o candidato Valtenir Luiz Pereira, atenda o requisitado pela equipe técnica no Relatório
Preliminar para Expedição de Diligências (ID n.º 622972), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de
preclusão.
Intime-se na forma do art. 101, caput e inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Após, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (art. 72, § 3.º, da Resolução TSE n.º 23.553
/2017).
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 02 de dezembro de 2018.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz Estadual Membro do TRE/MT Relator

PROCESSO 0601018-65.2018.6.11.0000

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

Ano 2018 - n. 2819

Cuiabá, terça-feira, 04 de dezembro de 2018

17

PROCESSO 0601018-65.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601018-65.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALADIR LEITE ALBUQUERQUE SENADOR REQUERENTE:
ALADIR LEITE ALBUQUERQUE REQUERENTE: SONIA MARIA ALVES REQUERENTE:
ANTONIO MARCOS LEITE DA SILVA FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de Aladir Leite Albuquerque, candidato a
senador nas eleições de 2018.
Após regular processamento a CCIA, através do evento id. n. 565972, emitiu Parecer Técnico
Conclusivo opinando pela aprovação das contas.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação [id. n. 579272] opinou pela aprovação
das contas, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.540/1997, c/c o artigo 77, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o relatório.
Decido.
É o caso de aprovação das contas de campanha.
A arrecadação e os gastos de recursos por partidos e candidatos, bem como a prestação de
contas das eleições 2018, estão disciplinados na resolução TSE n.º 23.553/2017.
Assim, conforme relatado, após regular processamento da prestação de contas de Aladir Leite
Albuquerque referente aos recursos arrecadados e as despesas efetuadas por ocasião das
eleições 2018, a área técnica deste Tribunal e o Ministério Público Eleitoral se manifestaram de
forma convergente, pela aprovação da contabilidade, diante do cumprimento das exigências legais
e da ausência de qualquer mácula.
Em análise minuciosa, foi possível depreender o acerto das mencionadas manifestações.
Com estas breves considerações, com fundamento no Art. 41, XXIII, do Regimento Interno deste
Tribunal, em harmonia com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas de Aladir Leite
Albuquerque, referentes às Eleições 2018.
Intimem-se.
Publique-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601398-88.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601398-88.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEANDRO FELIX PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LEANDRO FELIX PEREIRA ADVOGADO: ALEX BRESCOVIT MACIEL - OAB
/MT13827/B FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se o candidato, por meio dos seus
advogados (DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 626872), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2018.
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Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2018.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

REFERÊNCIA TRE-MT: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº
0601616-19.2018.6.11.0000
AUTOR: SIGILOSO
ADVOGADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB/MT14054/O
LITISCONSORTE: SIGILOSO
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
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ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
RÉU: SIGILOSO
ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB/MT6132/B
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O
RÉU: SIGILOSO
ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB/MT6132/B
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O
RÉU: SIGILOSO
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O
ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB/MT6132/B
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 563022:
Vistos.
De início, destaco que nesta oportunidade serão apreciadas as petições de Id n. 441272 (Proc.
0601616-19.2018) e Id. n. 441322 (0601703-72.2018), apresentadas pelos requeridos SIGILOSO e
a petição Id n. 474772 (Proc. 0601616-19.2018), interposta pelos representantes SIGILOSO, dada
a reunião das ações propostas, conforme deliberado por este Relator.
...
É o relato do necessário.
Decido.
...
Com efeito, a quebra do sigilo bancário foi determinada, conforme postulação da Procuradoria
Regional Eleitoral, de 01.04.2018, início do mês correspondente à emissão do primeiro cheque
para pagamento empresa SIGILOSO; até 04.09.2018, data relativa à rescisão contratual com a
referida empresa de publicidade, de maneira que, a ampliação do afastamento do sigilo bancário
além desse interregno, importaria em medida desnecessária à instrução processual, por
compreender período não alcançado pela imputação atribuída aos representados, bem como
infringiria os princípios constitucionais da Privacidade e da Intimidade, previstos no artigo 5º, inciso
X, da Constituição Federal.
Por tais razões, indefiro o pedido formulado pelos representantes (Id n. 474772).
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
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Cuiabá (MT), 27 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601746-09.2018.6.11.0000
Assunto: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Classe Judicial: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)
Processo nº: 0601746-09.2018.6.11.0000
REQUERENTE: CLAUDINEI ALVES DE SOUSA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de CLAUDINEI ALVES DE SOUSA, Candidato a Deputado
Estadual, referente às Eleições de 2018.
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, que o referido candidato está omisso quanto à
obrigação de entrega de prestação de contas final, prevista no art. 52 da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Sendo assim, conforme preceitua o inciso IV, do § 6º do Art. 52, e o art. 101, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, determino a citação de CLAUDINEI ALVES DE SOUSA para, querendo,
regularizar sua representação processual em 3 (três) dias (advogado com procuração nos autos) e,
em prazo adicional de 3 (três) dias, manifestar-se sobre as contas, fazendo constar a advertência
de que, na hipótese de não regularização processual e de persistência da omissão, as contas
serão julgadas como não prestadas, nos termos da Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV.
A Secretaria Judiciária fica autorizada, desde já, caso necessário, a valer-se deste despacho para
expedir Carta de Ordem, para a qual fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência, valendo-se, se necessário, de oficial de Justiça.
Cuiabá, 19 de novembro de 2018
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Juiz-Membro Relator

PROCESSO 0601616-19.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais, publica(m)-se o(s) seguinte
(s) acórdão(s):
ACÓRDÃO Nº 27032
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - 060161619.2018.6.11.0000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
ABUSO - DE PODER ECONÔMICO
AGRAVANTE(S): SIGILOSO
ADVOGADO (S): DIOGO EGIDIO SACHS - MT4894/O, ELLY CARVALHO JUNIOR - MT6132/B
AGRAVADO: SIGILOSO
ADVOGADO(S): ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB MT14054/O
AGRAVADO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB MT11987/O, ELVIS ANTONIO KLAUK
JUNIOR - OAB MT15462/O, EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB MT8463/O, WILSON
GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB MT10400/O, JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO OAB SP67219, MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB DF29181, RENATO FERREIRA
MOURA FRANCO - OAB DF35464, THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB DF40974, MAYRA
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MOURA FRANCO - OAB DF35464, THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB DF40974, MAYRA
JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB DF59414, THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB
DF22432, ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB DF52908, SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB
DF59181, CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB RJ162327
RELATOR DESIGNADO: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
ELEIÇÕES

2018

-

AÇÃO

DE

INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL

ELEITORAL

-

DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO
- QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As decisões interlocutórias proferidas no curso de ação de investigação judicial eleitoral não são
recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pelo relator por ocasião
do julgamento caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público em suas alegações finais.
Precedentes do TSE e do TRE/MT;
2. Nos termos da jurisprudência do TSE, havendo teratologia na decisão interlocutória proferida,
cabível o mandado de segurança;
3. Agravo interno não conhecido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em
ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo 1º vogal para efeito de NÃO CONHECER DO
AGRAVO INTERNO.
Cuiabá, 26/11/2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL, Presidente
Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, Relator designado

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EDITAIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2018.
O TRE-MT, situado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT,
por meio da Secretaria de Administração e Orçamento, considerando a impossibilidade de
localização da empresa NETSUL INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 94.888.260/0001-99, nos
endereços fornecidos ao TRE-MT, NOTIFICA referida empresa acerca da decisão proferida pelo
Sr. Diretor-Geral do TRE/MT, contida no documento eletrônico nº 083.210/2018, nos autos do
Proc. Adm. Eletr. nº 3.459/2015, acerca da intenção do TRE-MT em aplicar-lhe a penalidade de
multa administrativa de 10% sobre o valor das notas fiscais, correspondente a R$ 10.693,56 (dez
mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e seis reais) valor já retido, multa moratória de
5% sobre o valor mensal da contratação correspondente a R$ 3.791,98 (três mil, setecentos e
noventa e um reais e noventa e oito centavos) e impedimento de licitar e contratar com a União
pelo período de 12 (doze) meses. Querendo, a Empresa poderá apresentar Defesa Prévia, na
forma prevista no § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. A não apresentação de defesa e de
eventuais justificativas, bem como a ausência de sua plausibilidade, assim considerada por esta
Administração, ensejarão a aplicação das penalidades acima previstas.
RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Administração e Orçamento

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AP Nº 84-75.2017.6.11.0006
RÉU: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
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RÉU: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
ADVOGADOS: MANOEL ALVARES DE CAMPOS (OAB/MT 1127-A), MANOEL ALVARES DE
CAMPOS JUNIOR (OAB/MT 9791) e ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS (OAB/MT 20500-O)
Vistos, etc.
Considerando a não localização da testemunha Luciany Faria, manifeste-se a defesa, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.
Decorrido o prazo, venham-me conclusos.
Cáceres-MT, 30 de novembro de 2018.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
ALEGAÇÕES FINAIS - RP 5-59.2018.6.11.0007
Processo n.º: 5-59.2018.6.11.0007
Espécie: REPRESENTAÇÃO
Representado: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado: BENEDITA ROSALINA PEREIRA, OAB/MT 3380
INTIMANDO: REPRESENTADO, já qualificado nos autos em epígrafe, na pessoa de sua
advogada BENEDITA ROSALINA PEREIRA - OAB/MT 3380.
FINALIDADE: INTIMAR o representado para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de
dois dias.
ADRIANO MEIRELES BORBA
Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 79/2018/ZE08 - ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições canceladas em virtude do lançamento
do ASE 019 (falecimento) de eleitores dos Municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Ponte Branca
e Araguainha, circunscrição desta 8ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1 de julho a 30 de
novembro de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 3 de dezembro de 2018. Eu,
Everton Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com
base na Portaria n.º 1/2013/ZE08.
EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 80/2018/ZE08
O Excelentíssimo Senhor Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato
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O Excelentíssimo Senhor Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições, alistamentos, transferências, revisões
e segundas vias - deferidas de eleitores dos Municípios de Alto Taquari/MT, Alto Araguaia/MT,
Araguainha/MT e Ponte Branca/MT, circunscrição desta 8ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1
a 30 de novembro de 2018, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 6.996/97 e artigo 17 § 1° da
Resolução TSE n° 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 3 de dezembro de 2018. Eu,
Everton Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com
base na Portaria n.º 1/2013/ZE08.
EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES DE BARRA DO GARÇAS PARA REVISÃO
DA INSCRIÇÃO COM COLETA BIOMÉTRICA
EDITAL N.º 112/2018
O Excelentíssimo Senhor FERNANDO DA FONSECA MELO, MM Juiz da 9ª 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 143.2018.6.11.0000 - 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
Barra do Garças/MT.
FINALIDADE: Comparecimento obrigatório dos eleitores inscritos no município de Barra do Garças
/MT, sob pena de cancelamento do título eleitoral, ficando dispensados os eleitores que já
efetuaram o cadastramento biométrico no município, 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 de 2019,
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

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO*

ENDEREÇO

12 às 19h
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Rua José Nobre da Silva, s/nº, Sena
Marques, Barra do Garças/MT

Ganha Tempo

8 às 18h

Avenida Salomé José Rodrigues, s/nº,

(segunda a sexta-feira)

Centro, Barra do Garças/MT

*horário local
PROCEDIMENTO: Pelo presente, os eleitores do referido município inscritos e/ou transferidos que
ainda não possuam cadastro biométrico ficam cientificados da obrigatoriedade em comparecerem
nos postos de revisão, no período de 03 de dezembro de 2018 a 29 de março de 2019, 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 e
comprovante de domicílio, e se possuírem do CPF e do título eleitoral ou documento
comprobatório da condição de eleitor.
Os documentos a serem apresentados pelo eleitor durante a revisão do eleitorado são os
seguintes:
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; e
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
Resolução TSE n. 21.538/2003, Provimento CRE/MT n. 19/2012 e na Portaria nº 03/2018/9ª ZEMT.
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, sempre em
original, dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo profissional, patrimonial ou
comunitário com o Município, nos termos do disposto no Provimento CRE-MT nº 19/2012 e na
Portaria nº 03/2018/9ª ZE/MT.
Para a comprovação de residência ou moradia, o requerente deverá exibir um dos seguintes
documentos (Provimento CRE-MT nº 19/2012 e Portaria nº 03/2018/9ª ZE/MT):
I -boletos tarifários de concessionárias de energia elétrica, água ou telefone.
II - faturas bancárias e de TV por assinatura.
III - contrato de locação, cessão, comodato ou arrendamento de imóvel, com firma reconhecida.
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III - contrato de locação, cessão, comodato ou arrendamento de imóvel, com firma reconhecida.
IV - documento expedido pelo INCRA, com identificação do servidor, assinado e datado, que
conste nome do titular, endereço do imóvel e data da aquisição.
V - documento expedido pela FUNAI, com identificação do servidor, assinado e datado, que conste
o nome do indígena e seu endereço.
Para a comprovação do vínculo profissional, o requerente deverá exibir um dos seguintes
documentos (Provimento CRE-MT nº 19/2012 e Portaria nº 03/2018/9ª ZE/MT):
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou holerit, devidamente assinados, da qual
conste expressamente o local onde se dá a prestação do serviço e que demonstre ter o requerente
trabalhado nos últimos 3 (três) meses anteriores ao requerimento, em caso de transferência.
II - Certidão de Órgão Público, contracheque ou portaria que infira ser o requerente servidor ou
empregado público em exercício no município há pelo menos 3 (três) meses anteriores ao
requerimento, em caso de transferência, exceto os casos de transferência ex officio, situação que
se dispensa o lapso temporal.
III - Carteira de sindicato, em vigência, que conste o município, desde que expedida há pelo menos
3 (três) meses anteriores ao requerimento, em caso de transferência.
IV - Alvará de funcionamento do estabelecimento, referente ao ano corrente ou anterior ao
requerimento, devendo nele constar o município do proprietário, bem como sua atuação no
município, por pelo menos 3 (três) meses, em caso de transferência.
Para a comprovação do vínculo patrimonial, o requerente deverá exibir um dos seguintes
documentos (Provimento CRE-MT nº 19/2012 e Portaria nº 03/2018/9ª ZE/MT):
I - escritura pública.
II - boletos do IPTU ou ITR, relativos ao exercício anterior ou atual ao requerimento.
Na ausência do boleto de pagamento do IPTU ou ITR, será aceita declaração emitida pelo Órgão
Público competente para recolhimento, emitida conforme os dados constantes do seu banco de
dados.
Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação dos referidos 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.
Na hipótese de união do casal não ter sido oficializada (casamento civil ou comprovante de
casamento religioso), o requerente deverá apresentar um dos seguintes documentos (parágrafo
único do art. 5º da Portaria nº 03/2018/9ªZE):
a) sentença de reconhecimento de união estável;
b) declaração de união estável, pública ou privada, com firma reconhecida dos conviventes em
cartório;
c) certidão de nascimento ou identidade do(s) filho(s) em comum.
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
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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 Barra do Garças/MT.
Expedido nesta cidade de Barra do Garças/MT, aos treze dias do mês de novembro ano de dois
mil e dezoito. Eu, _______________, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo Exmo. Juiz Eleitoral.
FERNANDO DA FONSECA MELO
Juiz Eleitoral

REGISTRO DE ASE 019 - FALECIMENTO
EDITAL Nº 129/2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 9ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA a todos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, nos termos do artigo 71, IV c
/c o artigo 77, ambos do Código Eleitoral, a relação das inscrições eleitorais canceladas por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de 1º a 30 de novembro de 2018, para
eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a qual se encontra disponível para consulta no
átrio do Cartório Eleitoral. 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. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças/MT, aos três dias do mês de
dezembro de dois mil e dezoito. Eu,_____________, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório,
digitei e que segue assinado por mim, conforme autoriza a Portaria nº 03/2017.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

MOVIMENTAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL - 9ª ZE
EDITAL Nº 128/2018
Realização de alistamento, transferência, revisão e 2ª via - deferidas - nas cidades abrangidas pela
9ª ZE/MT.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 9ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n.
6.996/82, faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente aos Partidos Políticos e Eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo
prazo de 10 (dez) dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de
eleitores pertencentes a 9ª Zona Eleitoral (Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Araguaiana,
Ribeirãozinho, Torixoréu e General Carneiro), relativa ao período de 16 a 30 de novembro de 2018,
nos termos do artigo 7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
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. Dado e passado
nesta cidade de Barra do Garças, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório, digitei e que segue assinado por
mim, conforme autoriza a Portaria nº 03/2017.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
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WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
NOTÍCIA-CRIME Nº 308-35.2016.6.11.0010
INTIMAÇÃO
Pela presente publicação, para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais,
publica-se à seguinte intimação:
NOTÍCIA - CRIME
AUTOS Nº 308-35.6.11.0010 (Protocolo nº 89573/2016)
REQUERIDO: JOSÉ CARLOS BATISTA
ADVOGADO: ALEX R. ONASSIS - OAB/MT 17.933
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do REQUERIDO e de seu advogado, ALEX R. ONASSIS - OAB/MT
17.933, para que apresentem comprovante de pagamento da multa ou justificativa no prazo de 10
(dez) dias, conforme despacho exarado pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. TATYANA LOPES DE
ARAÚJO BORGES: "Vistos. Considerando a informação constante na certidão de fls. 62, de que o
sr. José Carlos Batista não vem efetuando o pagamento do parcelamento da multa de fls. 40,
restando em aberto duas parcelas, determino que seja procedida sua intimação para efetuar o
pagamento das parcelas pendentes, ou apresentar justificativa, no prazo de 10 dias. Cumpra-se".
Rondonópolis, 03 de dezembro de 2018.
HIROMI MIZOBE
Chefe de Cartório

DESPACHOS
NOTÍCIA-CRIME Nº 308-35.2016.6.11.0010
Suspeito: José Carlos Batista
Advogado: Alex R. Onassis - OAB/MT 17.933
DESPACHO
Vistos.
Considerando a informação constante na certidão de fls. 62, de que o sr. José Carlos Batista não
vem efetuando o pagamento do parcelamento da multa de fls. 40, restando em aberto duas
parcelas, determino que seja procedida sua intimação para efetuar o pagamento das parcelas
pendentes, ou apresentar justificativa, no prazo de 10 dias.
Cumpra-se.
Rondonópolis-MT, 03 dezembro de 2018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 065/2018 - DEFERIMENTO DE RAE
A Excelentíssima Senhora Juíza da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, Mato Grosso, Dra. Daiane
Marilyn Vaz, no uso de suas atribuições legais etc., TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente
edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
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edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO DE TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 11ª Zona Eleitoral, no período de 01/11
/2018 a 30/11/2018, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme
relação anexa disponível em cartório. Ficam intimados os partidos políticos para, querendo,
interporem recurso contra o deferimento dos requerimentos, no prazo de dez dias, contados da
publicação deste edital, nos termos do § 6º do art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737/1965
(Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º do art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art. 7ª da
Lei nº 6.996/1982. E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Exma. Sr.ª Juíza que
fosse o presente Edital afixado no local de costume. Dado e passado na cidade de Aripuanã,
Estado de Mato Grosso, ao terceiro dia de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu
_______________, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe de Cartório, conferi e, por ordem
judicial, assinei o presente Edital.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Técnico Judiciário

EDITAL Nº. 064/2018
A Dra. Daiane Marilyn Vaz, MM. Juíza da 11ª Zona Eleitoral, município de Aripuanã, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação
contendo o nome e o número da inscrição de eleitor(es) cancelado(s) por óbito, registrados nos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro do ano de dois mil e dezoito, que ficará
disponível em Cartório, para conhecimento dos interessados, conforme o art. 3º, § único, da
Resolução n. 22.166/2006 do Tribunal Superior Eleitoral.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Aripuanã/MT, no terceiro dia do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________ José Mario Guedes Miguez Filho,
Chefe de Cartório, digitei, conferi, e assino o presente edital por força da Portaria nº - 003/2015
/11ªZE.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Técnico Judiciário

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SENTENÇA - PROCESSO Nº 363-68.2016.6.11.0015
PROCESSO:

363-68.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

EVANDRO ROSA

ADVOGADO:

MARCOS ANTÔNIO MIRANDA SOUSA, OAB/MT: 10.296

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a vereador
EVANDRO ROSA no município de São Félix do Araguaia/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final, foi publicado o edital relativo à abertura de prazo
para impugnação, que, por sua vez, transcorreu in albis.
Nas fls. 60/61 consta cópia de intimação feita ao candidato, para apresentar as contas via Sistema
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Nas fls. 60/61 consta cópia de intimação feita ao candidato, para apresentar as contas via Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), juntar documentos e apresentar esclarecimentos sobre
as irregularidades apontadas. Intimado, o prestador apresentou as contas via SPCE, trouxe
documentos e explicações quanto às irregularidades apontadas.
Nas fls. 188/190 consta cópia de intimação quanto a irregularidades encontradas através do SPCE.
Intimado, o prestador de contas trouxe documentos e explicações.
Nas fls. 182/184 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
desaprovação das contas.
Nas fls. 185/186 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina, de igual forma, pela desaprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos e os sistemas eleitorais, verifica-se que o candidato apresentou prestação
de contas parcial de acordo com o art. 43 da Resolução do TSE nº 23.463/2015. Não houve a
entrega espontânea da prestação de contas final via Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), a prestação de contas final foi apresentada via SPCE após intimação, fora do prazo
estipulado no art. 45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Intimado, via Diário da Justiça Eletrônico, a apresentar a prestação de contas final via SPCE, os
extratos bancários da conta de campanha e o extrato da prestação de contas final devidamente
assinado, o prestador de contas trouxe documentos, analisados pela equipe técnica de análise de
prestação de contas.
Após a apresentação da prestação de contas via SPCE foi possível a identificação de
irregularidades na prestação de contas do candidato, sendo uma delas grave o suficiente para
ensejar a desaprovação da prestação de contas, uma omissão de despesa paga com recurso de
origem não identificada. Realizada nova intimação, o prestador de contas trouxe alegações (fls. 178
/181).
O partido alega que a despesa omitida se trata de dívida de campanha, assumida pela diretório
municipal do partido. Ainda que se tratasse de dívida de campanha assumida pelo diretório
municipal, os procedimentos estão em desacordo com a legislação em vigor: não há autorização
do órgão partidário nacional, não há cronograma de pagamento e quitação de dívida e há
contradição quanto a fonte de recurso para a quitação do débito.
O prestador de contas alega que o pagamento do débito será feito por doações para o candidato e
também com os seus próprios recursos. Ora, se a fonte de recurso utilizada para a quitação do
débito for realmente a declarada pelo prestador de contas, não há então de se falar em assunção
de dívida de campanha pelo diretório municipal. Fato estranho é que a declaração de fls. 180 dos
autos, na qual conta a anuência do credor da suposta dívida de campanha, é assinada na data de
30 de agosto de 2018, data bem posterior ao período eleitoral. Fato estranho também é que o valor
da dívida naquela data era de somente R$662,42 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e
dois centavos), sem o acréscimo de taxa de juros.
Somando a contradição e as consistências apontadas acima, as alegações do prestador de contas
quanto a suposta dívida de campanha perdem a credibilidade e persiste a grave irregularidade da
omissão de despesa paga com recursos não declarados, de origem não identificada, o que atraia a
desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com base no parecer ministerial e por tudo que foi acima explanado, baseando-se
também na Resolução do TSE 23.463/2015, art. 68, III, bem como, fixando-se o entendimento
deste Juízo nos vetores principiológicos que orientam o ordenamento jurídico para que se possa

velar pela mais estrita lisura do pleito eleitoral, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato
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velar pela mais estrita lisura do pleito eleitoral, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato
EVANDRO ROSA, sem prejuízo da possível responsabilidade cível, administrativa e criminal em
decorrência das irregularidades identificáveis nos autos.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, registre-se o código ASE 230 - motivo
/forma 3 (desaprovação/mandato de 4 anos) no histórico da inscrição eleitoral do candidato, e
arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
São Félix do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2018.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA - PROCESSO Nº 364-53.2016.6.11.0015
PROCESSO:

364-53.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

AMÉRICO ALVES COSTA

ADVOGADO:

DANILO SCHEMBEK SOUZA, OAB/MT: 19.907/O

ADVOGADA:

GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ, OAB/MT: 20.220/O

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a vereador acima
citado, no município de São Félix do Araguaia/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final, foi publicado o edital relativo à abertura de prazo
para impugnação que, por sua vez, transcorreu in albis.
Em seguida, foi feita intimação ao prestador de contas para sanar irregularidades, apresentar
esclarecimentos e documentos ausentes no presente processo. Intimado a constituir advogado, o
prestador de contas assim o fez, trouxe documentos e esclarecimentos, assim como prestações
contas retificadoras.
Nas fls. 97/98 consta o parecer técnico conclusivo, no qual o analista técnico opina pela aprovação
com ressalvas das presentes contas.
Nas fls. 99/100 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina, de igual forma, pela aprovação com ressalvas das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos e os sistemas eleitorais, verifica-se que a prestação de contas parcial foi
entregue de acordo com o art. 43 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.Verifica-se também que o
prestador de contas apresentou a prestação de contas final em desacordo com o art. 45 da mesma
Resolução, porém o fez após intimação.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Após intimação, foram apresentados documentos solicitados em diligência, capazes de sanar as
irregularidades identificadas pelo técnico analista destas contas.
Com efeito, pode-se verificar que não restaram inconsistências graves capazes de macular a
prestação de contas e acarretar sua desaprovação, contudo há inconsistências mínimas, meras
irregularidades contábeis formais, aptas a ensejar somente ressalvas à aprovação da presente
prestação de contas.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo no qual o analista das presentes contas
manifestou-se pela aprovação com ressalvas.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi devidamente
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Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi devidamente
observada, não havendo que se falar em qualquer óbice à aprovação das presentes contas, mas
apenas em irregularidades mínimas que geram ressalvas a sua aprovação.
Isto posto, com fundamento no Artigo 68, II da Resolução TSE 23.463/2015, APROVO COM
RESSALVAS AS CONTAS prestadas por AMÉRICO ALVES COSTA.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2018.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA - PROCESSO Nº 404-35.2016.6.11.0015
PROCESSO:

404-35.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

DEMOCRATAS - DEM - ALTO BOA VISTA/MT

ADVOGADA:

DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT: 9880

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo Democratas (DEM), no
município de Alto Boa Vista/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o edital
relativo à abertura de prazo para impugnação (certidão de fl. 26), que, por sua vez, transcorreu in
albis.
Nas fls. 35/36 consta cópia de intimação ao partido, para apresentar os extratos bancários de
conta do partido.
Nas fls. 37/40 contam os documentos (extratos bancários) juntados pelo prestador de contas.
Nas fls. 41/42 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Na fl. 43 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante opina
pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto a prestação de contas parcial, como a final do partido
em epígrafe foram entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, em observância,
respectivamente, ao disposto nos artigos 43 e 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o partido prestador de contas atendeu prontamente às
diligências solicitadas pelo órgão técnico de análise, tendo sido apresentados os extratos
bancários da conta de campanha, documentos necessários à análise da presente prestação de
contas.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 41/42.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fl. 43.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 68, I da Resolução TSE 23.463/2015, APROVO AS CONTAS
prestadas pelo DEMOCRATAS (DEM) do município de Alto Boa Vista/MT.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
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Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se, oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2018.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA - PROCESSO Nº 431-18.2016.6.11.0015
PROCESSO:

431-18.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

FERNANDO DE JESUS LUZ

INTERESSADO:

JOSÉ LUCIMAN SOUZA LUZ

ADVOGADOS:

MARCOS ANTÔNIO MIRANDA SOUZA, OAB/MT: 10.296

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a prefeito
FERNANDO DE JESUS LUZ e pelo candidato a vice-prefeito JOSÉ LUCIMAN SOUZA LUZ, no
município de Luciara/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o edital
relativo à abertura de prazo para impugnação (certidão de fl. 62), que, por sua vez, transcorreu in
albis.
Intimado a apresentar esclarecimentos e documentações, os candidatos atenderam às intimações.
Nas fls. 250/251 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação com ressalvas das presentes contas.
Nas fls. 252/253 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação com ressalvas das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto a prestação de contas parcial, como a final do
candidato em epígrafe foram entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, em observância,
respectivamente, ao disposto nos artigos 43 e 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que os prestadores de contas atenderam parcialmente às
diligências realizadas pelo órgão técnico de análise, tendo sido apresentada a prestação de contas
final retificadora e, consequentemente, trazido aos autos os documentos exigidos pelo artigo 59 da
Resolução TSE nº 23.463/2015. Embora tenham sido apresentados quase todos os documentos e
esclarecimentos solicitados em intimação, restou irregularidade contábil, em desacordo com a
norma em vigência, mas incapaz de atrair a desaprovação da prestação de contas.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo de fls. 250/251.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de fls. 252/253.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada quase
que em sua plenitude, não havendo que se falar em qualquer irregularidade suficientemente grave
que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 68, II da Resolução TSE 23.463/2015, APROVO COM
RESSALVAS AS CONTAS prestadas pelos candidatos não eleitos Fernando de Jesus Luz e José
Luciman Souza Luz.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se, oportunamente, os autos.
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Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se, oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2018.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA - PROCESSO Nº 480-59.2016.6.11.0015
PROCESSO:

480-59.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

JOYCE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB/MT: 9880/O

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pela candidata a vereadora
acima citada, no município de Novo Santo Antônio/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o edital
relativo à abertura de prazo para impugnação, que, por sua vez, transcorreu in albis.
Na fl. 28 consta a intimação feita ao candidato para cumprir diligências solicitas pela equipe técnica
do Cartório Eleitoral, apresentação dos extratos bancários.
Nas fls. 29/30 consta os documentos juntados pela prestadora de contas em resposta à intimação
supracitada, extrato bancário de apenas cinco dias, insuficientes para a aprovação das contas.
Nas fls. 31/32 consta o primeiro parecer técnico conclusivo da equipe técnica de análise, sendo o
parecer pela não prestação.
Nas fls. 33/35 consta o primeiro parecer ministerial, no qual o representante do Ministério Público
opinou, de igual forma, pela não prestação.
Nas fls. 37/40 consta a sentença do juízo eleitoral que julgou como não prestadas as contas da
candidata.
Recurso interposto pela parte prestadora de contas, fls. 44/54.
Declaração de ausência de movimentação de recurso financeiro assinada pelo gerente da
instituição financeira, fl. 54, juntada aos autos juntamente com o recurso.
Acórdão da corte do Tribunal Regional Eleitoral, fls. 83, anulando a sentença e determinando o
retorno do processo à primeira instância.
Manifestação da parte prestadora de contas à fl. 88.
Novo parecer técnico às fls. 90/91, parecer pela aprovação da prestação de contas.
Novo parecer ministerial à fl. 91-V, de acordo com o parecer técnico.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestadora de contas trouxe aos autos a declaração de
ausência de movimentação de recurso financeiro, firmada pelo gerente da instituição financeira na
qual a candidata abrira conta bancária de campanha, fl. 54. Sendo que a não apresentação de tal
declaração de forma tempestiva (antes da sentença) causou, anteriormente, o julgamento da
prestação de contas como não prestadas, não persiste irregularidade capaz de ensejar a
desaprovação da presente prestação de contas, visto a anulação da sentença anterior e a
reanálise de todos os documentos dos autos.
Não há, na prestação de contas, indícios que possam atrair a sua desaprovação. Todos os
documentos necessários à análise da prestação de contas foram apresentados, não apresentando
irregularidades, indicando a higidez financeira da campanha eleitoral, de acordo com a Resolução
do TSE nº 234.63/2015 e demais normas legislativas.
É o que se pode depreender do novo parecer técnico conclusivo.
Nesse mesmo sentido é o novo parecer ministerial.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
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Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 68, I da Resolução TSE 23.463/2015, APROVO AS CONTAS
prestadas pela candidata a vereadora Joyce Ribeiro da Silva.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2018.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DEFERIMENTO DE R.A.E. (15/11/2018 A 30/11/2018)
EDITAL Nº 80/2018
A Excelentíssima Senhora Juíza da 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis, Mato Grosso, Dra. Marina
Carlos França, no uso de suas atribuições legais etc, TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente
edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 17ª Zona Eleitoral, no período de 15/11/2018 a 30/11
/2018, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme relação anexa
disponível em cartório e no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-802018-201820181203140221261-de48ab3097edd3e28bda30cab26a046b.pdf
Ficam intimados os partidos políticos para, querendo, interporem recurso contra o deferimento dos
requerimentos no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste edital, nos termos do § 6º
do art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º
do art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art. 7ª da Lei nº 6.996/1982.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Exma. Sra. Juíza que fosse o presente
Edital afixado no local de costume. Dado e passado na cidade de Arenápolis, Estado de Mato
Grosso, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu _______________,
Marina Tostes Miranda Barroso, técnica judiciária, conferi e assinei o presente Edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018
EDITAL nº 79/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, Juíza da 17ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou contas relativas ao exercício de 2016, conforme Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício que se encontram à disposição dos
interessados no Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias após a

publicação deste Edital, na forma do disposto no artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 31,
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publicação deste Edital, na forma do disposto no artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 31,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
Findo o prazo acima mencionado, abre-se novo espaço temporal de 5 (cinco) dias para o Ministério
Público ou qualquer Partido Político impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos, nos termos do art. 35 da Lei n.º 9.096/95, c/c o art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.
º 23.546/2017.
MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA/MT
Partido Político

Processo Nº

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

PR - PARTIDO DA

130-

REPÚBLICA

94.2018.6.11.0017

/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018demonstracao_de_resultado_e_balanco_patrimonial20181130183328116fbb7c2eea3e17aed2f439898a96d1fcb.pdf

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 três dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______ , Marina Tostes M. Barroso, técnica judiciária,
digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

CANCELADAS

POR

FALECIMENTO

-

EDITAL Nº 81/2018
A Excelentíssima Senhora Juíza da 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis, Mato Grosso, Dra. MARINA
CARLOS FRANÇA, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc., TORNA PÚBLICO, a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação contendo o nome e o
número da inscrição de eleitor(es) cancelada(s) por óbito, registrados no mês de novembro de dois
mil e dezoito, que ficará disponível em Cartório e no link abaixo, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 3º, § único, da Resolução nº 22.166/2006 do Tribunal Superior
Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-812018-201820181203140702899-35d4b59a5ff341de48e7a338ba41cac4.pdf
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Arenápolis-MT, aos três dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ____________, Marina Tostes M. Barroso, técnica
judiciária, autorizada pela Portaria nº 01/2017, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

DESPACHOS
AP 2620-07.2009
Ação penal: 2620-07.2009.6.11.0017
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ação penal: 2620-07.2009.6.11.0017
Protocolo: 17.100.013/2009
Denunciado: Jairo de Almeida Leão
Advogado: Dr. Rodrigo Tobias Chaves da Silva OAB/MT 21.822-O
DESPACHO
Tendo em vista a participação desta magistrada no Curso de Formação Como Facilitadores de
Círculos de Construção da Paz, que será realizado de 12 a 14 de dezembro de 2018, redesigno a
audiência de instrução e interrogatório para o dia 11 de março de 2019, às 14:00.
Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, determino a intimação do acusado, seu
defensor e das testemunhas.
Por fim, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público Eleitoral para ciência da
audiência de instrução e interrogatório.
Cumpra-se.
Arenápolis, 30 de novembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

AP 2630-51.2009
Processo: 849/2009
Protocolo nº: 17.100.019/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado(a): Janderson de Souza Gomes
Advogados: Dr. Givanildo Gomes OAB/MT 12.635
Dra. Ariana Silva Pinheiro OAB/MT 17.573
Dra. Amanda Silva Pinheiro OAB/MT 21.180
Despacho
Tendo em vista a participação desta magistrada no Curso de Formação Como Facilitadores de
Círculos de Construção da Paz, que será realizado de 12 a 14 de dezembro de 2018, redesigno a
audiência para o dia 11 de março de 2019, às 13:30, visando ao oferecimento da Suspensão
Condicional do Processo.
Havendo advogados constituídos, intime-se a parte unicamente pelo Diário da Justiça Eletrônico.
Caso não haja comparecimento do denunciado à audiência de suspensão condicional do processo,
deverá apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do
CPP.
Cumpra-se.
Arenápolis/MT, 27 de novembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 38/2018
A MM. Juíza Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral de Nova Xavantina/MT, Dra. Luciene Kelly Marciano
Roos, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se
encontra disponível no mural do Cartório Eleitoral aos partidos políticos e eleitores, para consulta,
a relação de alistamento, revisão e transferência dos eleitores dos municípios e a relação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a relação de alistamento, revisão e transferência dos eleitores dos municípios e a relação de
inscrições canceladas em virtude do lançamento do ASE 019 (falecimento) de Nova Xavantina,
Novo São Joaquim e Campinápolis, pertencentes à circunscrição desta 26ª Zona Eleitoral, relativas
ao período de dez de maio a cinco de de novembro de 2018(fechamento do cadastro), nos termos
do art. 17, § 1º, art. 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538/2003 e artigo 77, inciso II do Código
Eleitoral.
FAZ SABER também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82, que o prazo de impugnação é de
dez dias para o delegado de partido político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da
publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova
Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. Eu,
_______________ (Henrique Geraldo Damaceno), que digitei e subscrevi.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Analista Judiciário

EDITAL Nº 39/2018
A MM. Juíza Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral de Nova Xavantina/MT, Dra. Luciene Kelly Marciano
Roos, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se
encontra disponível no mural do Cartório Eleitoral aos partidos políticos e eleitores, para consulta,
a relação de alistamento, revisão e transferência dos eleitores dos municípios e a relação de
inscrições canceladas em virtude do lançamento do ASE 019 (falecimento) de Nova Xavantina,
Novo São Joaquim e Campinápolis, pertencentes à circunscrição desta 26ª Zona Eleitoral, relativas
ao mês de novembro de 2018, nos termos do art. 17, § 1º, art. 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538
/2003 e artigo 77, inciso II do Código Eleitoral.
FAZ SABER também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82, que o prazo de impugnação é de
dez dias para o delegado de partido político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da
publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova
Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. Eu,
_______________ (Henrique Geraldo Damaceno), que digitei e subscrevi.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Analista Judiciário

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA REVISÃO BIOMÉTRICA
EDITAL N.º 31/2018 - CONVOCAÇÃO DE ELEITORES-BIOMETRIA
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
O Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Lara de Souza, Juiz da 29ª Zona Eleitoral, com sede no
município de São José do Rio Claro/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, considerando o
teor da Resolução TSE nº 23.440/2015, em especial seu art. 20, a Corregedoria Geral da Justiça
Eleitoral expediu o Provimento nº 17/2016, bem ainda atendendo aos dispostos nos art. 7º, 8º e 9º
da Resolução TRE/MT nº 2128/2018 e decisão do Pleno do e. Tribunal Regional Eleitoral - TRE
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da Resolução TRE/MT nº 2128/2018 e decisão do Pleno do e. Tribunal Regional Eleitoral - TRE
/MT exarada no Processo Administrativo nº 1-43.2018.6.11.0000 - Classe PA, foi determinada a
realização de Revisão Eleitoral com coleta de dados biométrico no município de São José do Rio
Claro/MT, pertencente a esta Zona Eleitoral.
FINALIDADE: COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DOS ELEITORES INSCRITOS NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, SOB PENA DE CANCELAMENTO DO TÍTULO
ELEITORAL,
PRAZO: A revisão acontecerá no período de 03 de dezembro de 2018 até às 19 horas do dia 29
de março de 2019, ficando presidida e submetida ao direto controle da Juíza 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.
PROCEDIMENTO: Pelo presente, os eleitores do referido município inscritos, ou transferidos que
ainda não possuam cadastro biométrico ficam cientificados da obrigatoriedade de comparecerem
ao Cartório Eleitoral ou posto de revisão, a partir das 7h30 do dia 03 de dezembro de 2018 até às
19 horas do dia 29 de março de 2019, na Sede do Cartório Eleitoral de São José do Rio Claro,
localizado na Av. Siegfried Buss, 1243, Centro, para procederem à revisão de seus títulos
eleitorais, a fim de confirmarem suas inscrições ou pedidos de transferência, 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 E
COMPROVANTE DE DOMICÍLIO.
I - A prova de identidade far-se-á pelo eleitor mediante a apresentação da via original de um dos
seguintes documentos:
a. Cédula de identidade (RG);
b. Cédula 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.
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.
II. 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
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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 do 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
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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 São José do Rio Claro/MT.
Expedido nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, aos doze dias do mês de novembro ano de
2018. Eu, _______________, Erisvaldo Pereira de Novais, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pelo Exmo. Juiz Eleitoral
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 49/2018
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E ÓBITOS
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que, relativo ao processamento de 05 a 30 de novembro de 2018,
encontra-se disponível para consulta, no Cartório Eleitoral, relações de eleitores dos Municípios de
Cláudia, Marcelândia e União do Sul, circunscritos nesta 32ª Zona Eleitoral, a saber:
1. Relação de inscrições e transferências, deferidas e indeferidas, nos termos do artigo 7º da Lei n.
º 6.996/82, podendo ser interposto recurso do despacho que indeferir a inscrição ou transferência
no prazo de 5 (cinco) dias pelo alistando e do despacho que a deferir no prazo de 10 (dez) dias por
delegado de qualquer partido político.
2. Relação de inscrições canceladas por falecimento de eleitor para conhecimento e possível
identificação de eventuais irregularidades, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 22166/2006.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, Técnico Judiciário, digitei, conferi e subscrevi,
autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT.
Cláudia, 3 de dezembro de 2018.
ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
Técnico Judiciário

SENTENÇAS
PROCESSO N.º 2-29.2018.6.1.0032
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sigiloso
Vistos etc.
Cuida-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23 da Lei 9.504/97, movida pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Sigiloso, em virtude de suposta realização de doação para
campanha em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial - que se baseia em informação encaminhada pela Receita Federal do
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De acordo com a inicial - que se baseia em informação encaminhada pela Receita Federal do
Brasil ao Tribunal Superior Eleitoral - o representado doou a quantia de R$ 1.060,00 (um mil e
sessenta reais), valor que extrapolaria o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto por ele
auferido no ano de 2015, em violação ao art. 23, §1º da Lei 9.504/97, sujeitando-a às sanções
previstas naquele dispositivo, a saber a imposição de multa no valor 100% da quantia doada em
excesso - alteração introduzida pelo art. 1º da Lei n.º 13.488/2017.
Tendo em vista o fato de que a base para o cálculo do teto legal de doação consiste no rendimento
bruto declarado, pelo doador/representado, à Receita Federal, no exercício do ano anterior ao das
eleições, requer o Ministério Público, em sede de liminar, a decretação judicial da quebra de seu
sigilo fiscal, mediante requisição à Secretaria da Receita Federal do Brasil de informações relativas
à declaração de imposto de renda apresentada pela pessoa física em questão relativa ao exercício
2016, ano-calendário 2015.
Requer, ainda, em suma, o recebimento da representação, com o consequente processamento, de
acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90; a citação do representado para
que apresente resposta, no prazo de 05 dias; e a procedência do pedido contido na representação,
para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa de cinco a dez vezes a quantia
doada em excesso, por violação do art. 23, §1º da Lei 9.504/97, bem como a anotação de
inelegibilidade.
Na decisão de fls. 9-13 foi acolhido o pedido de quebra de sigilo fiscal postergando-se a análise
dos demais pedidos.
Juntada dos documentos relativos a declaração do imposto de renda do exercício 2016 a fls. 28-39.
Instado a manifestar-se o Ministério Público Eleitoral reiterou os pedidos contidos na inicial.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do artigo 23, § 1º da Lei nº 9.504/97 as doações de pessoa física para campanhas
eleitorais devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos auferido no ano anterior à eleição.
Infere-se, portanto, que a doação deve limitar-se ao teto legal, sob pena de sujeitar o doador à
multa, decorrente da infração à legislação pertinente que nos termos de recente alteração
introduzida pela Lei n.º 13.488/2017, aplicável ao presente caso, o infrator é sujeito ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso, e não mais a multa
entre cinco e dez vezes do valor em excesso.
Ocorre que para fins eleitorais não se afigura relevante saber se os rendimentos auferidos pelo
doador estão ou não sujeitos à tributação. Basta tão somente que se identifiquem os rendimentos
brutos, tal como exigido pelo art. 23, § 1º da Lei nº 9.504/97.
Com efeito, o conceito de rendimento bruto, tal como definido pela legislação tributária, não leva
em conta os resultados econômicos (lucro ou prejuízo) advindos da exploração de determinada
atividade. Vejamos:
Por rendimento bruto entende-se:
"Rendimentos brutos. Na linguagem comercial, bruto exprime a qualidade do que se mostra
originariamente, em sua condição primitiva, sem qualquer modificação ou afetação. Desse modo,
rendimentos brutos, em seu próprio sentido e como os define a Lei Tributária, entendem-se os
rendimentos totais, tal como foram percebidos, sem qualquer dedução ou desconto." (Vocabulário
Jurídico, de Plácido e Silva. Ed. Forense, 26ª ed. Rio de Janeiro - 2006, p. 1200)
Este conceito é repetido pelo art. 3º, § 1º da Lei nº 7.713/88 que define como rendimento bruto "...
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados".
Ocorre que a Receita Federal considera como rendimento bruto, para fins de tributação, a soma
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Ocorre que a Receita Federal considera como rendimento bruto, para fins de tributação, a soma
dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos e não tributáveis e dos rendimentos com
tributação exclusiva/definitiva, sendo que para a atividade rural atribui como tributável, nos termos
do Decreto nº 3.000/1999, apenas o resultado positivo proveniente dessa atividade (art. 57).
Ora, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 23, determina que deve ser considerado o rendimento bruto da
pessoa física e não o resultado tributável da atividade rural ou de qualquer outra atividade.
Dessa feita, para fim de determinação da base de cálculo das doações para campanha eleitoral
feitas por pessoa física, deve-se incluir no conceito de rendimentos brutos o valor de toda a receita
decorrente da exploração da atividade rural e não apenas os rendimentos tributáveis (resultado
positivo) de tal empreendimento.
Esse também é o entendimento da jurisprudência nos termos dos acórdãos do TRE-MT n.º 21790,
21331,21328,21208, dos quais destaco:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA
FÍSICA - ARTIGO 23 § 1º INCISO I DA LEI 9.504/97 - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL
- CONCEITO DE RENDIMENTOS BRUTOS PARA FINS ELEITORAIS - RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS E NÃO-TRIBUTÁVEIS E ISENTOS E SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA INCLUSÃO DA RENDA ADVINDA DA ATIVIDADE RURAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 3º DA LEI 7.713/88 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Rendimento bruto é o conjunto formado pelos rendimentos tributáveis e nãotributáveis, isentos e sujeitos a tributação exclusiva. Para fins eleitorais, na fixação do limite de
doação de pessoa física à campanha eleitoral, não importa se os rendimentos obtidos pelo doador
são tributáveis ou não. O que a legislação exige é que o doador não realize doação em valores
superiores a dez por cento de seus rendimentos brutos (gênero). A renda da atividade rural deve
ser computada, para fins de estipulação do valor dos rendimentos brutos utilizados como base de
cálculo para doação eleitoral. (TRE-MT, Processo nº 39157, Classe RE. Acórdão nº 21328, de 07
/08/2012, Relator Doutor Pedro Francisco Da Silva)
Nesse passo, verifico que o representado informou à Secretaria da Receita Federal que auferiu, no
ano de 2016, renda bruta que lhe permitiria efetuar doações a candidatos até o limite de R$
129.671,62 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos),
valor bem superior ao montante doado de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais).
Patente, pois, a regularidade da doação.
Isto posto, considerando que a doação a campanha política tratada nos autos está abarcada pelo
permissivo legal do art. 23, § 1º da Lei nº 9.504/97 JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na
presente representação em face de Sigiloso, o que faço com fulcro no art. 485, VI do Código de
Processo Civil.
Intime-se o Ministério Público.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após, arquive-se o feito
mediante observância das formalidades legais.
P. R. I. C.
Cláudia-MT, 29 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N.º 3-14.2018.6.11.0032
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sigiloso
Vistos etc.,
Trata-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.504/97, movida pelo
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

Ano 2018 - n. 2819

Cuiabá, terça-feira, 04 de dezembro de 2018

43

Trata-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.504/97, movida pelo
Ministério Público Eleitoral em desfavor de Sigiloso por doação para campanha eleitoral de 2016
em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial - que se baseia em informação encaminhada pela Receita Federal do
Brasil ao Tribunal Superior Eleitoral - a representada doou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos
reais) de forma estimável e R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, valor que extrapolaria o limite
de 10% (dez por cento) do rendimento bruto por ela auferido no ano de 2015, em violação ao art.
23, §1º da Lei 9.504/97, sujeitando-a às sanções previstas naquele dispositivo, a saber a
imposição de multa no valor 100% da quantia doada em excesso - alteração introduzida pelo art.
1º da Lei n.º 13.488/2017.
Tendo em vista o fato de que a base para o cálculo do teto legal de doação consiste no rendimento
bruto declarado, pelo doador/representado, à Receita Federal, no exercício do ano anterior ao das
eleições, requer o Ministério Público, em sede de liminar, a decretação judicial da quebra de seu
sigilo fiscal, mediante requisição à Secretaria da Receita Federal do Brasil de informações relativas
à declaração de imposto de renda apresentada pela pessoa física em questão relativa ao exercício
2016, ano-calendário 2015.
Requer, ainda, em suma, o recebimento da representação, com o consequente processamento, de
acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90; a citação do representado para
que apresente resposta, no prazo de 05 dias; e a procedência do pedido contido na representação,
para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa de cinco a dez vezes a quantia
doada em excesso, por violação do art. 23, §1º da Lei 9.504/97, bem como a anotação de
inelegibilidade.
Na decisão de fls. 9-13 foi acolhido o pedido de quebra de sigilo fiscal postergando-se a análise
dos demais pedidos.
Juntada dos documentos relativos a declaração do imposto de renda do exercício 2016 a fls. 28-33.
Instado a manifestar-se o Ministério Público Eleitoral reiterou os pedidos contidos na inicial.
Os autos subiram conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97 que as pessoas físicas tem a liberdade de realizar doações
em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, para campanhas eleitoras obedecidos alguns limites.
No caso que se apresenta verifico que as doações realizadas pela representada totalizam R$
800,00 (oitocentos) de forma estimável e R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie.
Em relação à doação estimável prevê o art. 23, § 7º da Lei n.º 9.504/97 o limite de R$ 40.000,00,
conforme redação dada pela Lei n.º 13.488/2017, portanto legal a doação realizada.
No que se refere a doação em espécie extrai-se da declaração de imposto de renda que a
representada poderia doar até o valor de R$ 2.966,62 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais
e sessenta e dois centavos), situação que demonstra a extrapolação em R$ 33,38 (trinta e três
reais e trinta e oito centavos).
Ora, de acordo com a nova redação dada ao § 1º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 eventual
condenação limita-se até 100% do valor doado, ou seja, valor ínfimo diante dos custos da
continuidade dos presentes autos já que o valor extrapolado é de apenas R$ 33,38 (trinta e três
reais e trinta e oito centavos), não havendo sentido na continuidade da instrução processual.
Isso posto, considerando que a doação a campanha eleitoral tratada nos autos está abarcada pelo
permissivo legal do art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97, e diante do valor ínfimo extrapolado JULGO
IMPROCEDENTE o pedido contido na presente representação em face de Sigiloso, o que faço
com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após, arquive-se o feito
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Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após, arquive-se o feito
mediante observância das formalidades legais.
Intime-se pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral.
P. R. I. C.
Cláudia-MT, 29 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N.º 36-04.2018.6.11.0032
Vistos.
Trata-se de Carta de Ordem cujo objeto foi exaurido com o seu devido cumprimento.
Dessa forma, após as anotações de praxe arquive-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Cláudia-MT, 29 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N.º 4-09.2012.6.11.0032
Autor: Ministério Publico Eleitoral
Réu: Lúcio Quirino
Vistos ,
O Ministério Público Eleitoral denunciou a este Juízo a pessoa de LÚCIO QUIRINO, devidamente
qualificado nos autos, como incurso no art. 347 do Código Eleitoral (crime de desobediência) tendo
em vista que deixou de prestar as contas da sua candidatura ao cargo de vereador no município de
União do Sul em 2008.
Consta ainda que o denunciado aceitou as condições impostas em termo circunstanciado de
ocorrência, fls. 54-55, deixando de cumprir o termo avençado.
Após diversas tentativas de citação pessoal esta foi realizada por edital, fls. 126-127, sem que o
denunciado tenha dado o "ar da graça" ou constituído advogado, motivo pelo qual foi suspenso o
processo e o curso do prazo prescricional, fls. 131.
Em abril do ano em curso, o ilustre representante do parque eleitoral, fls. 148-150, reitera a
expedição de mandado com a finalidade de proceder a citação pessoal do denunciado em virtude
de novas informações do seu paradeiro.
Decorrente dos procedimentos biométricos no município de Sinop, o remanejamento desta zona
eleitoral do referido município para Cláudia no mês de junho, a efetiva instalação somente no final
de julho e a realização das eleições gerais 2018, os autos vieram conclusos somente após a
finalização dos procedimentos eleitorais para análise do pedido em espeque.
É o relatório do necessário.
Decido.
Analisando o feito em questão, verifico que o denunciado deixou de apresentar as contas de
campanha eleitoral no ano de 2008.
Ora, a prestação de contas de campanha eleitoral possui natureza administrativa e sanção
específica, qual seja, a impossibilidade de obtenção de quitação eleitoral enquanto perdurar a sua
ausência.
Desta forma, não se pode cumular a sanção do art. 347 do Código Eleitoral com a sanção
administrativa por falta de previsão legal.
Atípica, portanto, a conduta do denunciado, sendo incabível a persecução criminal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
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HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO
PERSECUTÓRIO PENAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O habeas corpus é admitido contra qualquer ato atentatório
à liberdade de locomoção, inclusive com ameaça potencial. 2. No caso dos autos, o fato do
paciente não ter entregue a sua prestação de contas é atípico, em conformidade com o
entendimento adotado pelos Tribunais Eleitorais. 3. A sanção já existente, que é a falta de emissão
de certidão de quitação eleitoral, mostra-se suficiente para coibir a desídia praticada pelo paciente.
4. Da análise dos autos, conclui-se que é forçoso o trancamento do processo que objetiva a
persecução penal movida contra o paciente, tendo em vista a ausência de justa causa, em face da
atipicidade da conduta por ele praticada. 5. Ordem de habeas corpus concedida. (HABEAS
CORPUS nº 125695, Acórdão nº 8810 de 08/08/2012, Relator(a) LUCIANO GUIMARÃES MATA,
Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 155, Data 10/08
/2012, Página 2 )
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. CONCESSÃO DA ORDEM. (HABEAS CORPUS nº 9571, Acórdão de 04/05
/2015, Relator(a) ANTONIO JAYME BOENTE, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-RJ, Tomo 089, Data 06/05/2015, Página 40/42 )
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIMENTO LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. ARTIGO 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CANDIDATO A VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA NÃO APRESENTADA.
NOTIFICAÇÃO. LEI DAS ELEIÇÕES. EXISTÊNCIA DE SANÇÕES COM NATUREZA DIVERSA
DA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENAS NÃO RESSALVADA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E DESTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
ORDEM CONCEDIDA. (HABEAS CORPUS nº 282162, Acórdão de 02/02/2012, Relator(a) JOSÉ
ANTONIO ENCINAS MANFRÉ, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
10/02/2012 )
RECURSO ELEITORAL - ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ALEGADA DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PROVIMENTO DO RECURSO PARA
ABSOLVER A Ré. (RECURSO CRIMINAL nº 1231, Acórdão de 29/03/2011, Relator(a) PAULO
SÉRGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-SP, Data 05/04/2011, Página 07 )
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
PREVISÃO. SANÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
INTERVENÇÃO

MÍNIMA,

DA

FRAGMENTARIEDADE

E

DA

LEGALIDADE

ESTRITA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO
PERSECUTÓRIO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. "1. O habeas corpus é
admitido contra qualquer ato atentatório à liberdade de locomoção, inclusive com ameaça
potencial. 2. In casu, o ato ora atacado caracteriza atividade persecutória que tem por objeto
imputar ao paciente a prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral,
uma vez que o mesmo está sendo constrangido a se pronunciar sobre proposta de transação
penal, que, caso recusada, resultará no oferecimento da peça acusatória. Portanto, perfeitamente
cabível o remédio constitucional." (HC nº 902-70, Acórdão TRE/AL nº 8.792, de 31/07/2012, Rel.
Des. Eleitoral Ivan Vasconcelos Brito Júnior, DJE 01/08/2012) 3. A não apresentação da prestação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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cabível o remédio constitucional." (HC nº 902-70, Acórdão TRE/AL nº 8.792, de 31/07/2012, Rel.
Des. Eleitoral Ivan Vasconcelos Brito Júnior, DJE 01/08/2012) 3. A não apresentação da prestação
de contas de campanha, mesmo após notificação, é conduta atípica, na medida em que a única
sanção prevista em lei é a não-obtenção de certidão de quitação eleitoral. 5. Impossibilidade de
cumulação da sanção administrativa com a de natureza penal prevista no art. 347 do Código
Eleitoral, ante a falta de previsão legal. 2. Diante da atipicidade da conduta praticada pelo paciente,
há de se reconhecer a ausência de justa causa para a persecução penal. 3. Ordem de habeas
corpus concedida. (HABEAS CORPUS nº 90355, Acórdão nº 8802 de 02/08/2012, Relator(a)
FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL, Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas, Tomo 151, Data 06/08/2012, Página 02 )
PENAL - CRIME DE DESOBEDIENCIA - FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMACAO JUDICIAL
PARA QUE SE JUSTIFIQUE A NAO APRESENTACAO DE CONTAS RELATIVAS A CAMPANHA
ELEITORAL - ATIPICIDADE. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 15105, Acórdão nº 15105 de
27/11/1997, Relator(a) Min. JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, Publicação: DJ - Diário de
Justiça, Data 19/12/1997, Página 145 RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 9, Tomo
4, Página 211 ).
Por todo o exposto, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência ABSOLVO o acusado
LUCIO QUIRINO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cláudia-MT, 30 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N.º 4-96.2018.6.11.0032
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sigiloso
Vistos etc.,
Trata-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.504/97, movida pelo
Ministério Público Eleitoral em desfavor de Sigiloso por doação para campanha eleitoral de 2016
em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial - que se baseia em informação encaminhada pela Receita Federal do
Brasil ao Tribunal Superior Eleitoral - a representada doou a quantia de R$ 14.960 (quatorze mil,
novecentos e sessenta reais) de forma estimável e R$ 276,61 (duzentos e setenta e seis reais e
sessenta e um centavos) em espécie, valor que extrapolaria o limite de 10% (dez por cento) do
rendimento bruto por ela auferido no ano de 2015, em violação ao art. 23, §1º da Lei 9.504/97,
sujeitando-a às sanções previstas naquele dispositivo, a saber a imposição de multa no valor 100%
da quantia doada em excesso - alteração introduzida pelo art. 1º da Lei n.º 13.488/2017.
Tendo em vista o fato de que a base para o cálculo do teto legal de doação consiste no rendimento
bruto declarado, pelo doador/representado, à Receita Federal, no exercício do ano anterior ao das
eleições, requer o Ministério Público, em sede de liminar, a decretação judicial da quebra de seu
sigilo fiscal, mediante requisição à Secretaria da Receita Federal do Brasil de informações relativas
à declaração de imposto de renda apresentada pela pessoa física em questão relativa ao exercício
2016, ano-calendário 2015.
Requer, ainda, em suma, o recebimento da representação, com o consequente processamento, de
acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90; a citação do representado para
que apresente resposta, no prazo de 05 dias; e a procedência do pedido contido na representação,
para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa de cinco a dez vezes a quantia
doada em excesso, por violação do art. 23, §1º da Lei 9.504/97, bem como a anotação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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doada em excesso, por violação do art. 23, §1º da Lei 9.504/97, bem como a anotação de
inelegibilidade.
Na decisão de fls. 12-16 foi acolhido o pedido de quebra de sigilo fiscal postergando-se a análise
dos demais pedidos.
Juntada dos documentos relativos a declaração do imposto de renda do exercício 2016 a fls. 31-40.
Instado a manifestar-se o Ministério Público Eleitoral reiterou os pedidos contidos na inicial.
É o que merece registro.
Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97 que as pessoas físicas tem a liberdade de realizar doações
em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, para campanhas eleitoras obedecidos alguns limites.
No caso que se apresenta verifico que as doações realizadas pela representada totalizam R$
14.960 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais) de forma estimável e R$ 276,61 (duzentos e
setenta e seis reais e sessenta e um centavos) em espécie.
Em relação à doação estimável prevê o art. 23, § 7º da Lei n.º 9.504/97 o limite de R$ 40.000,00,
conforme redação dada pela Lei n.º 13.488/2017, portanto legal a doação realizada.
No que se refere a doação em espécie extrai-se da declaração de imposto de renda que a
representada poderia doar até o valor de R$ 3.532,22 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e
vinte e dois centavos), valor que confere legalidade a sua doação a candidatos realizada no valor
total de R$ 276,61 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).
As doações em discussão nos presentes autos estão dentro dos limites estabelecidos pela Lei n.º
9.504/97. Nesse sentido o seguintes arestos, ainda com a antiga redação do art. 23, § 7º da lei em
destaque:
RECURSOS ELEITORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO.
POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EM BLOCO. REGRA DO ARTIGO 100 DO RITRE/PA.
DOAÇÕES ACIMA DO LIMITE LEGAL. BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. LIMITE A SER
OBEDECIDO É O PREVISTO PELO DO ART. 23, § 7º DA LEI N.º 9.504/97. DOAÇOES
REALIZADAS INFERIORES AO LIMITE MÁXIMO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
LICITUDE. IMPROVIMENTO.
1. Demonstram-se legais as doações estimáveis em dinheiro que obedecem ao limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Doação abaixo do limite máximo previsto na legislação eleitoral.
3. Recurso Conhecido e no mérito improvido. (TRE-PA. Recurso Eleitoral nº 10932, Acórdão nº
26177 de 08/08/2013, Relator(a) JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 14/08/2013, Página 5)
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA
FÍSICA - IMPROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - CARÁTER ESTIMÁVEL DA
DOAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DA DOAÇÃO ESTIMADA EM PECUNIÁRIA
- AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NA INICIAL DA AÇÃO - DOAÇÃO
ABAIXO DO LIMITE ESTIPULADO NO §7° DO ARTIGO 23 DA LEI DAS ELEIÇÕES CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não pode ser discutido em representação a natureza jurídica da doação, quando já analisada
pelo Tribunal Regional Eleitoral a prestação de contas do candidato, não tendo sido demonstrada
qualquer mácula; 2. Demonstrado o caráter estimado da doação e respeitado o limite legal, é
pacífica a jurisprudência do TSE e deste Tribunal quanto ao afastamento da sanção por violação
ao disposto no art. 23 da Lei das Eleições;
3. Desprovimento do recurso (TRE-RN. REPRESENTACAO nº 4258, Acórdão nº 312/2015 de 21
/07/2015, Relator(a) MARIA ZENEIDE BEZERRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 24/07/2015, Página 03 )
Isso posto, considerando que a doação a campanha eleitoral tratada nos autos está abarcada pelo
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

Ano 2018 - n. 2819

Cuiabá, terça-feira, 04 de dezembro de 2018

48

Isso posto, considerando que a doação a campanha eleitoral tratada nos autos está abarcada pelo
permissivo legal do art. 23, §§ 1º e 7º, da Lei nº 9.504/97, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
contido na presente representação em face de Sigiloso, o que faço com fulcro no art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após, arquive-se o feito
mediante observância das formalidades legais.
Intime-se pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral.
P. R. I. C.
Cláudia-MT, 29 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N.º 40-41.2018.6.11.0032
Vistos.
Trata-se de processo instaurado em virtude de reclamação do eleitor ANTONIO DE SOUSA
FERREIRA de ocorrência de transferência da sua inscrição eleitoral n.º 0209 4528 1104 sem o seu
consentimento.
Relata o eleitor que a sua inscrição foi transferida para o município de Serrinha na Bahia, porém
que tal solicitação não foi por ele realizada e que nunca esteve nesse município.
Instruídos os autos com informações do cartório da 32ª ZE-MT, cópia dos documentos de
identificação do eleitor e folha de votação das eleições 2010, 2014 e 2016 do município de Cláudia,
fls. 9-11, os autos vieram conclusos para julgamento.
De plano, não restam dúvidas que a INSCRIÇÃO ELEITORAL N.º 0209 4528 1104 PERTENCE ao
eleitor ANTONIO DE SOUSA FERREIRA e que foi EQUIVOCADAMENTE TRANSFERIDA para o
município de Serrinha - BA, jurisdicionado pela 150ª Zona Eleitoral da Bahia.
Percebe-se, fls. 4-6, que os dados cadastrais de ANTONIO DE SOUSA FERREIRA foram
alterados parcialmente mantendo-se seu nome, filiação, gênero, data e município de nascimento,
com alteração de campos como o de documento de identificação, CPF, domicílio eleitoral e
inclusão de dados biométricos.
Referida inscrição foi transferida para o município de Cláudia/MT em 26/04/2006 estando aqui
vinculada nas eleições seguintes, conforme comprovam cópias das folhas dos cadernos de
votação, e transferida inadvertidamente em 11/9/2017 para o município de Serrinha na Bahia.
Além disso, sobressai a inadvertida transferência da inscrição pela análise da imagem do eleitor
constante no cadastro eleitoral, demonstrando tratar-se de pessoa diversa.
Isto posto, determino o ENCAMINHAMENTO integral destes autos à Corregedoria Regional
Eleitoral de Mato Grosso, via PAe, para que seja promovida a instrução necessária e REVERSÃO,
pela CGE, da inscrição eleitoral n.º 0209 4528 1104 de ANTONIO DE SOUSA FERREIRA para a
32ª Zona Eleitoral, município de Cláudia-MT, seção 107, COM EXCLUSÃO DOS DADOS
BIOMÉTRICOS inseridos na referida inscrição.
Em que pese não se vislumbrar a ocorrência de crime, diante da plausibilidade de transferência
equivocada decorrente de erro no atendimento, encaminhe-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para ciência.
Após a reversão da inscrição eleitoral para o município de Cláudia comunique-se o eleitor
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA, certifique-se o necessário e arquive-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Cláudia-MT, 29 de novembro de 2018 de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral
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PORTARIAS
PORTARIA N.º 13/2018
Designa servidora para atuar como oficial de justiça ad hoc.
A Dra. Thatiana 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.
CONSIDERANDO o disposto no §1º do art. 4° da Resolução TSE n° 23.527/2017, no sentido de
que as designações para atuar como oficial de justiça ad hoc, previstas nos incisos II, III e IV do
mesmo dispositivo, deverão ocorrer em caráter eventual e esporádico, exaurindo-se a cada
cumprimento de mandado;
CONSIDERANDO que os servidores efetivos lotados na unidade eleitoral declararam não ter
interesse na designação para atuar como Oficial de Justiça ad hoc.
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora requisitada NEIDI ADRIANE BEHNE, para atuar como oficial de justiça
ad hoc em caráter eventual e esporádico, para o cumprimento dos mandados que forem expedidos
nos autos do processo n.º 27-42.2018.6.11.0032.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Art. 3º. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se cópia ao setor competente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral para os
registros necessários.
Cláudia-MT, 30 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PORTARIA N.º 14/2018
Designa servidora para atuar como oficial de justiça ad hoc.
A Dra. Thatiana 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.
CONSIDERANDO o disposto no §1º do art. 4° da Resolução TSE n° 23.527/2017, no sentido de
que as designações para atuar como oficial de justiça ad hoc, previstas nos incisos II, III e IV do
mesmo dispositivo, deverão ocorrer em caráter eventual e esporádico, exaurindo-se a cada
cumprimento de mandado;
CONSIDERANDO que os servidores efetivos lotados na unidade eleitoral declararam não ter
interesse na designação para atuar como Oficial de Justiça ad hoc.
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora requisitada NEIDI ADRIANE BEHNE, para atuar como oficial de justiça
ad hoc em caráter eventual e esporádico, para o cumprimento dos mandados que forem expedidos
nos autos do Processo n.º 57-77.2018.6.11.0032.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Art. 3º. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se cópia ao setor competente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral para os
registros necessários.
Cláudia-MT, 30 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO N.º 57-77.2018.6.11.0032

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO N.º 57-77.2018.6.11.0032
Execução Penal
Reeducanda: LUIZ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO
Vistos.
1. Trata-se de executivo de pena em face da reeducanda LUIZ CARLOS PEREIRA DO
NASCIMENTO, condenado a pena de 11 (onze) meses de reclusão em regime aberto, substituída
por pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.
Para audiência admonitória, designo o dia 13_de março de 2019, às 13:30_horas.
2. Intime-se o reeducando, cientificando-o que deverá comparecer ao ato acompanhado de
advogado, bem como de que caso não tenha condições de constituir defensor, será nomeado
defensor público.
3. Em havendo condenação em custas processuais e pena de multa, à serventia eleitoral para
realização do cálculo da pena de multa, devendo tal cálculo ser entregue até a data da audiência
acima designada.
4. Ciência ao Ministério Público.
5. Diligências necessárias.
Cláudia, 30 de novembro de 2018.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 46/2018 - RELATÓRIO DE AFIXAÇÃO
Disponibilização de relações de operações realizadas no cadastro eleitoral, de inscrições inseridas
no banco de diligências e de inscrições cujo Requerimento de Alistamento Eleitoral foi indeferido
no período de 16 a 30 de novembro de 2018
O Exmº. Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria/39ª ZE nº 2/2015, de 16 de
setembro de 2015, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 46, §6º, do Código Eleitoral, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009-CRE
/MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores no período de 16 a 30
de novembro de 2018, a qual desde já fica fazendo parte do presente edital, e que ficará disponível
para consulta pelos interessados no cartório eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Torna público
ainda que não houve caso de requerimento inserido no banco de diligências nem indeferido no
referido período.
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. Cuiabá/MT, aos
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (3/12/2018).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório

Nº 47/2018 - ASE 19 - NOVEMBRO/2018
Disponibilização de relação de inscrições canceladas por óbito no mês de novembro de 2018
O Excelentíssimo Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015
/39ªZE, de 16 de setembro de 2015, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais
efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de
inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento (ASE 19), no âmbito deste juízo, no
mês de novembro de 2018, a qual desde já fica fazendo parte do presente edital, e que ficará
disponível para consulta pelos interessados no átrio do cartório eleitoral, pelo prazo de 30 (trinta)
dias.
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. Cuiabá/MT, aos
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (3/12/2018).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório

Nº 48/2018 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - REVISÃO DO ELEITORADO COM
COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS
Processo nº 109-86.2017.611.0039 - Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado
Protocolo nº 4.513/2017
Interessado: 39ª Zona Eleitoral
Município: Cuiabá/MT
O Excelentíssimo Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria/39ª ZE nº 2
/2015, de 16 de setembro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados e demais
efeitos legais, que foi exarada sentença nos autos supramencionados, a qual determinou o
cancelamento, mediante o lançamento do código de ASE 469 no cadastro eleitoral, para as
inscrições constantes da relação acessível por meio do link http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-48-2018-201812031736511901b4420479b08d5e50ccff70798a1f5fd.pdf , a qual encontra-se disponível para consulta também no
Cartório da 39ª Zona Eleitoral.
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. Cuiabá/MT, aos
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (3/12/2018).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 109-86.2017.611.0039 - PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISÃO DO ELEITORADO
Protocolo nº 4.513/2017
Interessado: 39ª Zona Eleitoral
Município: Cuiabá/MT
Vistos, etc. Trata-se de processo administrativo relativo à revisão do eleitorado com coleta de
dados biométricos no município de Cuiabá/MT, determinada pelo TRE/MT por meio da Resolução
nº 1985/2017, após determinação emanada da CGE por meio do Provimento nº 17/2016, e levada
a efeito por este juízo no período de 13 de fevereiro de 2017 a 23 de novembro de 2018, após
duas prorrogações do prazo limite para o encerramento dos trabalhos inicialmente previsto naquela
Resolução, prorrogações essas autorizadas pelo TRE/MT.
Publicado edital de convocação dos eleitores, ao qual se deu ampla divulgação nos meios de
comunicação disponíveis no município, procedeu-se o atendimento nos estritos termos da
Resolução nº 1985/2017.
Parecer ministerial às fls. 157/158, requer o cancelamento das inscrições eleitorais não atualizadas
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Parecer ministerial às fls. 157/158, requer o cancelamento das inscrições eleitorais não atualizadas
no município de Cuiabá.
É o sucinto relatório.
Decido.
O art. 20 da Resolução nº 1985/2017 dispõe:
"Art. 20 O Juiz Eleitoral determinará, após a manifestação do representante do Ministério Público
Eleitoral, o cancelamento das inscrições pertencentes aos eleitores que não comparecerem à
revisão.
Depreende-se dos autos que os eleitores de Cuiabá tiveram à sua disposição uma boa estrutura
para atendimento, durante mais de um ano e nove meses, muito superior ao prazo mínimo de trinta
dias exigido pela legislação para um processo de revisão do eleitorado.
Os que não compareceram, ou os que, tendo comparecido, não lograram comprovar seu domicílio
ou não sanaram suas pendências com esta justiça especializada, mormente quitação de multas
eleitorais e não apresentação de prova de quitação militar, e não se enquadram na lista de
exceções prevista no art. 20, §1º, da Resolução TRE/MT nº 1985/2017, devem ser penalizados
com o cancelamento de sua inscrição eleitoral.
Assim, com fundamento no art. 20 da Resolução nº 1985/2017, determino o cancelamento,
mediante o lançamento do código de ASE 469 no cadastro eleitoral, para as inscrições seguintes:
- por motivos técnicos (restrições ao tamanho do arquivo), a relação das inscrições passíveis de
cancelamento pode ser acessada por meio do seguinte "link": http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-48-2018-201812031736511901b4420479b08d5e50ccff70798a1f5fd.pdf .
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução nº
1985/2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, com ou sem recurso, junte-se o relatório circunstanciado previsto no art. 22 da multicitada
Resolução TRE/MT nº 1985/2017, encaminhando-se os autos à CRE/MT. Cuiabá, 30 de novembro
de 2018
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 82/2008
Protocolo nº 15501/2008
Decisão
Vistos etc.
I. Cumpram-se as providências determinadas no Ofício Circular nº 10/2018 acostado às fls. 201
/201 e verso.
II. Após, remeta-se o feito ao arquivo.
III. Cumpra-se.
IV. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS, REVISÃO E TRANSFERÊNCIAS.
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REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS, REVISÃO E TRANSFERÊNCIAS.
EDITAL N.º 65/2018
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a), Juiz(a) Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de inscrições, deferidas e indeferidas,
referentes aos procedimentos de alistamento, revisão e transferência, dos eleitores dos Municípios
de Araputanga, Figueirópolis D'Oeste, Indiavaí, Jauru e Reserva do Cabaçal, circunscrição desta
41ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16/11/2018 à 30/11/2018, nos termos dos arts. 17, § 1º
e 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538/2003.
FAZ SABER ainda que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de partido político e
de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital no DJE-TRE-MT.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado
neste município de Araputanga-MT, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito (03/12/2018). Eu,______ Andressa Alves Almeida Barros, Chefe de Cartório em
Substituição o fiz digitar e assino.
ANDRESSA ALVES ALMEIDA BARROS
Servidora Requisitada

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 102-45.2018.6.11.0044
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 102-45.2018.6.11.0044

PROTOCOLO Nº 25.525/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSL- GUARANTÃ DO
NORTE
CNPJ : NÃO POSSUI

Nº CONTROLE: NÃO ENTREGUE

DATA ENTREGA: 21/11/2018 às 13:07:00

DATA GERAÇÃO: SEM DADOS

ADVOGADO CARLOS LOURENÇO M D
HAYASHIDA OAB/MT 20.108B
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.533/2017, conforme seu artigo 48, II, alínea d.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as
inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2. Contas Parciais e Finais
Conforme fls. 16, o partido não apresentou a prestação de contas parcial e final; falha grave.
A prestação de contas deve ser obrigatoriamente apresentada via SPCEWEB, conforme artigo 66
da resolução 23.533/2017/TSE.
2.1 Extratos de prestação de contas
O partido não apresentou o extrato de prestação de contas, devidamente assinado, conforme
dispõe o artigo 48, § 5, da resolução 23.533/2017/TSE. Falha grave.
2.2 Conta bancária
Conforme fls. 14, o partido não realizou a abertura de conta bancária; ordenamento do artigo 10,
§1, II, da resolução 23.533/2017/TSE. Sua ausência dificulta a verificação da lisura da campanha
eleitoral; falha grave.
2.3 Movimentação
Não é previsto, na resolução 23.533/2017/TSE, o trâmite de prestação de contas com ausência de
movimentação. Tal possibilidade é presente na prestação de contas anuais, conforme regulamenta
o artigo 45 da resolução 23.546/2017/TSE.
Em fls. 18 consta oficio apresentado pelo partido informando a realização de passeatas de apoio
político na cidade de Guarantã do Norte. Os atos foram omitidos pelo prestador de contas; tais
atividades são gastos eleitorais, conforme artigo 37, IX da resolução 23.533/2017/TSE. Omissão
grave.
3. Análise
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, e com
base no art. 67, §3º da Resolução 23533/2017/TSE, segue o parecer para publicação para que o
prestador de contas se manifeste no prazo de três dias sobre o presente relatório.
Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2018.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO Nº: 103-30.2018.6.11.0044
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 103-30.2018.6.11.0044

PROTOCOLO Nº 25.484/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PR- GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ : NÃO POSSUI

Nº CONTROLE: NÃO ENTREGUE

DATA ENTREGA: 23/11/2018 às 13:35:00

DATA GERAÇÃO: SEM DADOS

ADVOGADO SAMARA CORINTA HAMMOUD
COSTA OAB/MT 6.816
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.533/2017, conforme seu artigo 48, II, alínea d.

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as
inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO
2. Contas Parciais e Finais
Conforme fls. 12, o partido não apresentou a prestação de contas parcial e final; falha grave.
A prestação de contas deve ser obrigatoriamente apresentada via SPCEWEB, conforme artigo 66
da resolução 23.533/2017/TSE.
2.1 Extratos de prestação de contas
O partido não apresentou o extrato de prestação de contas, devidamente assinado, conforme
dispõe o artigo 48, § 5, da resolução 23.533/2017/TSE. Falha grave.
2.2 Conta bancária
Conforme fls. 15, o partido não realizou a abertura de conta bancária; ordenamento do artigo 10,
§1, II, da resolução 23.533/2017/TSE. Sua ausência dificulta a verificação da lisura da campanha
eleitoral; falha grave.
2.3 Movimentação
Não é previsto, na resolução 23.533/2017/TSE, o trâmite de prestação de contas com ausência de
movimentação. Tal possibilidade é presente na prestação de contas anuais, conforme regulamenta
o artigo 45 da resolução 23.546/2017/TSE.
3. Análise
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, e com
base no art. 67, §3º da Resolução 23533/2017/TSE, segue o parecer para publicação para que o
prestador de contas se manifeste no prazo de três dias sobre o presente relatório.
Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2018.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 021/2018 - 47ªZE/MT CONVOCAÇÃO DE ELEITORES POXORÉU
/MT - REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS
A Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza da 47ª Zona Eleitoral, com sede no município de
Poxoréu/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc,
FAZ SABER à todos que do presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que,
considerando o teor da Resolução TRE/MT nº 2128/2018, de 11 de maio de 2018, observadas as
disposições insertas no artigo 92 da Lei nº 9.504/1997, c/c artigo 58, § 1º da Resolução TSE n.
21.538/2003 e, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução TSE nº 23.440
/2015, foi determinada a realização de Revisão do Eleitorado, com coleta de dados biométricos, no
Município de POXORÉU/MT, pertencente a esta Zona Eleitoral.
FINALIDADE: COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DOS ELEITORES INSCRITOS NO
MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, SOB PENA DE CANCELAMENTO DO TÍTULO ELEITORAL
PRAZO: A revisão acontecerá, no período de 03 de dezembro de 2018 à 29 de março de 2019,
das 08h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira no Fórum da Comarca de Poxoréu/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;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Horário de atendimento
Das 08h00min às17h00min

PROCEDIMENTO: Pelo presente, os eleitores do referido município ficam cientificados da
obrigatoriedade de comparecerem ao posto de revisão, no período de 3 de dezembro de 2018 à 29
de março de 2019, das 08h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, para procederem à
revisão de seus títulos eleitorais, a fim de confirmarem suas inscrições ou pedidos de
transferência, 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 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 - Carteira de identidade (RG);
II - Carteira emitida pelos órgão 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.
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, etc. (art.5º, Provimento CRE/MT n. 19/2012 c/c art. 3º, Portaria n. 01/2011/47ªZE).
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 consangüínea 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 n. 019/2012/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 do eleitor residir em assentamento, serão exigidos os mesmos comprovantes das
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Na hipótese do eleitor residir em assentamento, serão exigidos os mesmos comprovantes das
situações acima relacionada. Todavia, caso não se enquadre em nenhuma delas, será necessário
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 da 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 a Excelentíssima Senhora Juíza 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 Poxoréu/MT.

Expedido nesta cidade de Poxoréu/MT, aos seis dias do mês de novembro do ano do ano de dois
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Expedido nesta cidade de Poxoréu/MT, aos seis dias do mês de novembro do ano do ano de dois
mil e dezoito (06.11.2018). Eu, _______, Genilson Ramos de Souza, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MªMª. Juíza Eleitoral.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 08/2018/48ª ZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de
Cotriguaçu/MT, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que dispões o artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.504/97 e o artigo 117 do
Código Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar o FECHAMENTO definitivo de Local de Votação localizado na Escola Rural
Municipal 31 de Janeiro - Local 1104, e a CRIAÇÃO de Local de Votação no Posto da Saúde,
localizado na zona rural, comunidade Ouro Verde do Norte, no município de Cotriguaçu.
Art. 2º. TRANSFERIR a Seção Eleitoral 106, instalada na Escola Rural Municipal 31 de Janeiro Local 1104, para o local de votação POSTO DE SAÚDE, localizado na zona rural, comunidade
Ouro Verde do Norte, no município de Cotriguaçu-MT;
Art. 3º. As alterações previstas nesta Portaria deverão ser registradas no Sistema ELO.
Art. 4º. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral.
Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

DECISÕES
DECISÃO
Ação Penal n. 61-42.2013.6.11.0048
Procedência: Juruena/MT
Protocolo: 49.497/2013
Juiz: Dante Rodrigo Aranha da Silva
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Alexsandro Gomes, Daura Aparecida da Silva, Márcio Prado de Oliveira Zanin, Marcelo
Gonçalves Araújo, Francisco Luiz Moreira Filho, Claudenir de Souza (Advogado: Carlos Murelli
Ferreira Oliveira - OAB/MT 11681; Marcos Miranda Homem de Faria (Advogada: Ana Rita Côgo OAB/RO 660)
Vistos.
Cuida-se de pedido de restituição dos valores depositados na conta judicial às fls. 598/604
formulado pelo réu Marcos Miranda Homem de Faria (fl. 604).
Cumpre registrar que, após aceitação de proposta de suspensão condicionado do processo
ofertada pelo parquet, o réu cumpria as condições acordadas à fl. 321, dentre elas, a de prestação
pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos, parcelada em 10 vezes.

Contudo, encerrada a instrução processual, fora exarada supervenientemente a sentença
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Contudo, encerrada a instrução processual, fora exarada supervenientemente a sentença
absolutória de fls. 388/394, na qual o réu e os demais foram absolvidos da imputação penal por
falta de prova.
Às fls. 598/604 constam os comprovantes de depósitos efetuados pelo réu.
Ante o exposto, o réu pugna pela devolução dos valores depositados em conta judicial vinculado
ao presente feito.
Pois bem.
No caso, a superveniência da sentença penal que julgou improcedente a ação penal e absolveu os
acusados, inclusive o réu, Marcos Miranda Homem de Faria, com fulcro no artigo 386, II, do
Código de Processo Penal, prejudicou o acordo de suspensão condicional de fl. 321, razão pela
qual DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados pelo citado acusado na conta
judicial vinculada aos autos.
Para tanto, DETERMINO:
I. Oficie-se ao Banco do Brasil para que encaminhe o saldo bancário constante na conta judicial
vinculada ao presente feito;
II. Expeça-se Alvará Judicial, mediante carta precatória ao Juízo da 12ª ZE de Espigão do Oeste,
para levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada aos presentes autos em
favor de Marcos Miranda Homem de Faria. Cumprida, o Juízo Deprecado devolverá a carta
precatória com uma (01) via do Alvará Judicial recebido e assinado pelo referido réu.
III. Após, arquiva-se com as baixas de estilo.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 38/2018 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - REVISÃO DO
ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS
Processo nº 67-98.2017.611.0039 - Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado
Protocolo nº 5.324/2017
Interessado: 51ª Zona Eleitoral
Município: Cuiabá/MT
O Excelentíssimo Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 51ª Zona Eleitoral em substituição legal,
no uso de suas atribuições legais, e a Chefe de Cartório em substituição legal, torna público para
conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, que foi exarada sentença nos autos
supramencionados, a qual determinou o cancelamento, mediante o lançamento do código de ASE
469 no cadastro eleitoral, para as inscrições constantes da relação acessível por meio do link
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-processo_n_6798.2017.6.11.0051-2017-5324-2017-20181203182258670-f8dce87cda255caa64c22f8cb21726ee.
pdf , a qual encontra-se disponível para consulta também no Cartório da 51ª Zona Eleitoral.
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. Cuiabá/MT, aos
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (3/12/2018).
MELISSA ALVES DOS SANTOS
Analista Judiciário

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 67-98.2017.6.11.0051- PROTOCOLO Nº 5.324/2017
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PROCESSO Nº 67-98.2017.6.11.0051- PROTOCOLO Nº 5.324/2017
Espécie: Processo Administrativo - Revisão de Eleitorado com coleta de dados biométricos.
Interessado: 51ª ZE/MT
Vistos.
Trata-se de processo administrativo autuado para documentar os atos relativos à revisão de
eleitorado com coleta de dados biométricos realizada no município de Cuiabá-MT, determinada
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 1.985/2017, após
expedição pela Corregedoria Geral Eleitoral do Provimento n.º 17/2016, levada a efeito por este
juízo no período de 13/02/2017 a 23/11/2018.
Nos termos propostos na mencionada resolução, publicou-se o edital de nº 006/2017, na edição do
DEJE de nº 2347, datado de 08/02/2017 (fl. 13/14), por meio do qual se deu ampla divulgação ao
eleitorado envolvido, sendo respeitado o prazo legal.
Sobreveio à fl. 20, decisão do Corregedor Regional Eleitoral prorrogando os trabalhos revisionais
no município de Cuiabá/MT até 30/03/2018, e à fl. 21, nova prorrogação até 23/11/2018.
Após o encerramento dos trabalhos, procedeu-se a juntada de relatório sintético de eleitores
revisados (fls. 24/353), bem como relação de inscrições não apresentadas à revisão (fls. 354/999).
Em manifestação de fls. 1.009/1.010, o Ministério Público Eleitoral apontou o cumprimento das
diretrizes estabelecidas pela Resolução n.º 1.985/2017/TRE/MT, opinando, ao final, pelo
cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão.
É o que merece relato. Decido.
O presente processo obedeceu à regularidade formal imposta pelo normativo que o rege e está
adequadamente instruído.
Durante todo o período de revisão não houve qualquer incidente que pudesse comprometer a
regularidade dos trabalhos. Além disso, todas as diligências necessários foram realizadas, em
especial aquelas determinadas por este juízo para a constatação e certificação das informações
prestadas por eleitores em seus requerimentos.
Nos termos do que prescreve o artigo 20, do normativo de regência, o Juízo determinará, após a
manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral, o cancelamento das inscrições
pertencentes aos eleitores que não comparecerem à revisão, excetuando-se as inscrições
pertencentes aos eleitores elencados no §1º do aludido artigo.
Registra-se que o eleitorado de Cuiabá-MT teve a sua disposição uma boa estrutura para
atendimento durante o período de revisão, com adoção de medidas que foram desde a
multiplicação de locais de atendimento até a extensão da jornada de trabalho, possibilitando o
comparecimento do eleitor nos mais diversos horários. Acresça-se a isso a ampla divulgação dada
ao procedimento, com grande cobertura promovida pelas emissoras de TV e Rádio e jornais
impressos localizados nesta cidade, seja por iniciativa deste cartório, seja por iniciativa das demais
serventias eleitorais e pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral.
De outro norte, aos eleitores que não compareceram, não lograram comprovar seu domicílio
eleitoral ou não sanaram suas pendências, e que não constam da lista de exceções prevista no
§1º, do artigo 20, da Resolução n.º 1.985/2017 do TER/MT, impõe-se o CANCELAMENTO de sua
inscrição eleitoral.
É nesse sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral acostado às fls. 1.009/1.010.
"Ex positis", nos termos do art. 20 da Resolução n.º 1.985/2017 do Tribunal Regional Eleitoral, em
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o CANCELAMENTO,
mediante o comando de código ASE 469, das inscrições dos eleitores pertencentes à 51ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, constantes da relação abaixo:

"por motivos técnicos (restrições ao tamanho do arquivo), a relação das inscrições passíveis de
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"por motivos técnicos (restrições ao tamanho do arquivo), a relação das inscrições passíveis de
cancelamento pode ser acessada por meio do seguinte "link": http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/copia_de_processo-processo_n_67-98.2017.6.11.0051-2017-5324-201720181203182258670-f8dce87cda255caa64c22f8cb21726ee.pdf
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá- MT, 30 de novembro de 2018.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 64/2018
De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza desta 52ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os partidos
políticos, abaixo relacionados, não prestaram contas referente ao exercício financeiro de 2017,
permanecendo omissos até a presente data.
PARTIDO
PSC

PROCEDÊNCIA
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PROCESSO
35-56.2018.6.11.0052

Desta forma, abre-se vista de 03 (três) dias, contados da publicação desse edital, para que os
eventuais interessados, querendo, manifestem-se sobre as informações e os documentos que
instruem os processos indicados acima (art. 30, IV, "e", da Res. TSE n° 23.546/2017).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 03 dias do mês de
dezembro de dois mil e dezoito.
LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório

EDITAL N° 65/2018
De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza desta 52ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os partidos
políticos, abaixo relacionados, não prestaram contas referente ao exercício financeiro de 2016,
permanecendo omissos até a presente data.
PARTIDO

PROCEDÊNCIA

PROCESSO

PR

RIO BRANCO

35-90.2017.6.11.0052

PTB

RIO BRANCO

35-90.2017.6.11.0052

PRP

RIO BRANCO

35-90.2017.6.11.0052

PPS

RIO BRANCO

35-90.2017.6.11.0052

PR

LAMBARI D'OESTE

36-75.2017.6.11.0052

PTB

LAMBARI D'OESTE

36-75.2017.6.11.0052
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PRB

LAMBARI D'OESTE

36-75.2017.6.11.0052

SD

LAMBARI D'OESTE

36-75.2017.6.11.0052

PSDB

LAMBARI D'OESTE

36-75.2017.6.11.0052

Desta forma, abre-se vista de 03 (três) dias, contados da publicação desse edital, para que os
eventuais interessados, querendo, manifestem-se sobre as informações e os documentos que
instruem os processos indicados acima (art. 30, IV, "e", da Res. TSE n° 23.546/2017).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 03 dias do mês de
dezembro de dois mil e dezoito.
LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DESCARTE DE MATERIAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS nº 49/2018
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Darwin de Souza Pontes, MM. Juiz da 53ª Zona Eleitoral, em
substituição, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 07/01 a 01/03/2018, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser
procedida na sede deste Cartório Eleitoral, podendo o evento ser acompanhado por quem
interessar possa:
Municípios Envolvidos: Querência, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Ribeirão
Cascalheira
PERÍODO DOS
NOME DO DOCUMENTO

DOCUMENTOS A SEREM
DESCARTADOS

PRAZO DE
CONSERVAÇÃO

Natureza do Documento: ELEIÇÕES
Formulário

de

Justificativa

Eleitoral

(apresentado no dia do pleito)
Boletins de Urna e Zerésimas, Cadernos
de Votação
Materiais

impressos

eleitorais

não

utilizados (cédulas)
Vistoria de local de votação

2008, 2010 2012, 2014 e 2016

1 ano

2008

10 anos

2012

1 ano

2008

10 anos

Natureza do Documento: CADASTRO ELEITORAL
Guia de multa paga

2008

10 anos

2008,2011,2012,2013

5 anos

Protocolo de entrega do Título Eleitoral
(PETE),

e

os

Requerimentos

de

Alistamento Eleitoral (RAE), relativos a
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e

segunda via.
Títulos Eleitorais não procuradores pelo
Eleitor e respectivos PETES

Até 2013

1 ano

Natureza do Documento: PARTIDOS POLÍTICOS
Comunicação de desfiliação partidária

2007,2008

10 anos

2008

10 anos

Expediente recebido/Expedido de partido
político:

balancetes

entre

outros

documentos de denominação genérica
Natureza do Documento: EXPEDIENTE
Ofícios,

ofícios

impressos,

circulares,

memorandos,

e-mail

informações

2008

10 anos

2007

10 anos

2008, 2011

1 ano

2008

10 anos

2008

10 anos

expedidos pelos juízos eleitorais
Certidões avulsas
Guias de Remessa de Material
Editais expedidos pelo Juízo
Documentos
apartados

seriados

para

ou

guardados

controle:

Mandados,

relatório de mandados cumpridos
Natureza do Documento DOCUMENTOS RECEBIDOS
Documento recebido pelo juízo eleitoral
(ofícios,

e-mail,

memorandos,

2008

10 anos

requerimento, diversos, etc)
MATERIAIS
Disquetes
Querência-MT, 26 de Novembro de 2018
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral, em substituição
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