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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 407/2018/CAPJ/SJ
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2229
Altera, em parte, a Resolução TRE-MT nº 2196, de 6 de setembro de 2018, que dispõe sobre os
procedimentos administrativos referentes ao controle da arrecadação, da aplicação de recursos de
campanha e da prestação de contas dos partidos políticos e candidatos nas eleições de 2018, no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 18, IX, do seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO o contido no Processo Judicial Eletrônico (PJe) nº 0600991-82.2018.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Alterar, em parte, a Resolução TRE-MT nº 2196, de 6 de setembro de 2018, que passa a
vigorar acrescida do seguinte § 3º no artigo 8º:
"Art. 8º ......................................................................
......................................................................
§ 3º Os processos a que alude o caput poderão ser apresentados em mesa para julgamento,
independentemente de publicação em pauta."
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezoito.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Presidente em substituição
Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, Juiz-Membro e Vice-Presidente em substituição
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, Juiz-Membro Substituto
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Juiz-Membro
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES, Juíza-Membro
Doutor ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Juiz-Membro
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Juiz-Membro
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 550/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO EM
SUBSTITUIÇÃO LEGAL, usando das atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento
Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médica Oficial sugerindo a realização de avaliação da
capacidade laborativa do servidor Ismael Demétrio de Oliveira, com a participação de um
especialista na área de otorrinolaringologia, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico
nº 4011/2018;
CONSIDERANDO a contratação da empresa Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda
para prestação de serviços de perícias médicas, conforme Ata de Registro de Preços nº 3/2018 e
Nota de Empenho nº 1462/2018, constante do Processo Administrativo Eletrônico nº 7530/2018,
RESOLVE
Art. 1º Designar o Dr. Renyel Bruno Rodrigues Prudencio, Médico Otorrinolaringologista - CRM-MG
51.587, para compor a Junta Médica instituída pela Portaria nº 391/2011 e alterações posteriores,
para o fim específico de realizar perícia médica no servidor Ismael Demétrio de Oliveira.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2018.
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Presidente do TRE-MT, em substituição

ATOS DA DIRETORIA GERAL
DECISÕES
PAE 7230/2018
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento da servidora VANESSA BRITO REBELLO, Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Especialidade: Taquigrafia, lotada Seção de Taquigrafia/CAPJ/SJ, com
vistas à concessão de LICENÇA CAPACITAÇÃO, para os períodos de 10/01/2019 a 03/02/2019
(25 dias) e de 04/02/2019 a 28/02/2019, (25 dias), totalizando 50 (cinquenta) dias. 2. O pedido
conta com a anuência da chefia imediata da servidora requerente (doc. nº 113980/2018). 3. As
informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do pedido,
após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência (documentos nº
100951/2018, 105898/2018 e 114362/2018). 4. É o relatório. 5. De acordo com o artigo 2º da
Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada quinquênio, e no interesse da
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 03
meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas de interesse da Justiça Eleitoral. 6.
Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
quinto quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 22/12/2009 a 23/12/2014. 7. Os cursos a
serem realizados, "Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa" e "Gestão de Projetos", ambos com
carga horária de 60 (sessenta) horas, fazem parte das áreas de interesse da Justiça Eleitoral e
constam do catálogo do TSE, obedecendo, portanto aos regramentos do precitado normativo. 8. A
Resolução TSE nº 23.507/2017 autoriza o afastamento sem prejuízo da remuneração por até 03
meses, para o servidor participar de eventos de capacitação, sem, contudo, definir critérios para a
gradação do período a ser concedido, em consonância, por exemplo, com o tipo de curso
(doutorado, mestrado, especialização, outros), forma de realização, se presencial ou à distância,
cotejadas tais circunstâncias com a carga horária da capacitação escolhido pelo servidor. 9. Com
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cotejadas tais circunstâncias com a carga horária da capacitação escolhido pelo servidor. 9. Com
efeito, a norma deixou a gradação do prazo como um encargo ao gestor, o que, entendendo não
ser o ideal, determinei que a SGP apresentasse proposta para regulamentar, a partir de critérios
objetivos, a "dosimetria" ideal para cada tipo de curso, dentro do prazo de 03 meses consignado na
Resolução. A matéria está sendo tratado no PAe nº 2446/2017. 10. Enquanto não se aperfeiçoar o
ato regulatório interno, cumpre à Administração, no âmbito da discricionariedade facultada pela
Resolução TSE nº 23.507/2017, deliberar sobre o período a ser concedido para as licenças
requeridas, de forma a conciliar o direito do servidor com o interesse público. 11. Destarte, o
período da licença solicitado nestes autos, deverá ser condizente, ao menos, com a carga horária
prevista para os cursos informados. 12. Considerando que a carga horária dos cursos "Reforma
Ortográfica da Língua Portuguesa" e "Gestão de Projetos", perfazem um total de 120 (cento e
vinte) horas, é razoável que a licença seja usufruída em 17 (dezessete) dias úteis, tendo por
parâmetro a carga horária definida para os cursos sopesada com a jornada diária de trabalho do
servidor no TRE/MT, devendo a requerente indicar qual (is) período(s), deseja usufruir a licença.
13. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este DiretorGeral pelo artigo 3º, III,
alínea "c" da Portaria nº 291/2017, publicada no DJE nº 2437, de 27/6/2017, DEFIRO parcialmente
a fruição de licença capacitação à servidora VANESSA BRITO REBELLO, Analista Judiciário, Área
Apoio Especializado, Especialidade: Taquigrafia, relativa ao quinto quinquênio, cujo direito foi
adquirido no período de 22/12/2009 a 23/12/2014, para fruição em 17 (dezessete) dias úteis,
devendo a requerente observar as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017,
condicionada ao compromisso de que sua ausência não gerará despesas com deslocamento de
servidores para manutenção da força laboral da unidade. 14. À Secretaria de Gestão de Pessoas
para ciência da interessada e chefia imediata, que deverá manifestar concordância com o período
a ser indicado para usufruto da licença pela servidora. 15. Após, de modo direto, procedam-se as
anotações, publicação e demais providências de competência da unidade. Cuiabá-MT, 26 de
novembro de 2018
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601540-92.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 813/2018/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 Partido: REQUERENTE: PATRI - PARTIDO PATRIOTA - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO, MARCELO EMILIO CRUZ, ADALTO DE FREITAS FILHO
Número do Processo PJE: 0601540-92.2018.6.11.0000
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,
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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2018.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 406/2018
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 16 (dezesseis) 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 35864 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 90.222/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Prefeito - ARAGUAIA/MT - 9ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): DEBORA APARECIDA STOCCO SIA
ADVOGADO(S): DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA - OAB: 18.772/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
2) PROCESSO Nº 68650 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 14.921/2018
ASSUNTO: AGRAVO INTERNO - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - CARGO - VEREADOR - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS - PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO - CUIABÁ/MT - 55ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
AGRAVANTE(S): SERYS MARLY SLHESSARENKO
ADVOGADO(S): EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB: 12.036./MT ALEXANDER
SLHESSARENKO - OAB: 3.921/MT VILSON PEDRO NERY - OAB: 8.015/MT CRISTIANE
RODRIGUES BRITTO - OAB: 18.254/DF GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB: 33.658/DF CARLA DE
OLIVEIRA RODRIGUES - OAB: 33.657/DF JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB: 10.778-B/MT
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADO(S): ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA, RODRIGO TERRA CYRINEU, MICHAEL
RODRIGO DA SILVA GRAÇA, FELIPE TERRA CYRINEU
RELATOR: Desembargador PEDRO SAKAMOTO
3) PROCESSO Nº 57429 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 106.493/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - De Poder Econômico - PRIMAVERA DO LESTE/MT - 40ª
ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PAULO EROMAR BERSCH
ADVOGADO(S): APOENO HENRIQUE S. SOARES - OAB: 19.480-O/MT
RECORRIDO(S): ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO(S): SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB: 7.619/MT
RECORRIDO(S): LUZINETE FIRMINA SOUZA
ADVOGADO(S): SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB: 7.619/MT JOÉLIO ROSA DE MORAES OAB: 18.464/MT
RECORRIDO(S): ELI FAUSTINO DA COSTA
ADVOGADO(S): SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB: 7.619/MT JOÉLIO ROSA DE MORAES OAB: 18.464/MT
RECORRIDO(S): PAULO EROMAR BERSCH
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RECORRIDO(S): PAULO EROMAR BERSCH
ADVOGADO(S): APOENO HENRIQUE S. SOARES - OAB: 19.480-O/MT
RECORRIDO(S): VITOR LUIZ GUZZI
ADVOGADO(S): APOENO HENRIQUE S. SOARES - OAB: 19.480-O/MT
RECORRIDO(S): HENRIQUE ALEXANDRE GATTO
ADVOGADO(S): APOENO HENRIQUE S. SOARES - OAB: 19.480-O/MT
RECORRIDO(S): EMILIO DIVINO RODRIGUES
ADVOGADO(S): APOENO HENRIQUE S. SOARES - OAB: 19.480-O/MT
RECORRIDO(S): LUIZ CARLOS REZENDE
ADVOGADO(S): ANDRÉ WILLIAM CHORMIAKI - OAB: 14.861/MT
RECORRIDO(S): RODOLFO SORIANO WOLFF
ADVOGADO(S): ANDRÉ WILLIAM CHORMIAKI - OAB: 14.861/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
4) PROCESSO PJe Nº 0600327-51.2018.6.11.0000 - CLASSE PA
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRE-MT DETERMINAÇÃO - DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - DÉBITOS DE CARGA
HORÁRIA - PAE Nº 1827/2017.
RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ REGIS EMIDIO - SERVIDOR
ADVOGADO(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB/MT 3.565-B, BRUNO
JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB/MT 9.271
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos quatro dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601240-33.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601240-33.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

ALDO

PASSOS

AMORIM

DEPUTADO

ESTADUAL

REQUERENTE: ALDO PASSOS AMORIM ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO
JUNIOR - OAB/MT008896 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos etc...,
Cuida-se de prestação de contas de Aldo Passos Amorim referente às eleições 2018.
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, por meio do evento id. n. 359222,
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
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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
citação pessoal do candidato ao cargo de Deputado Estadual Aldo Passos Amorim 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).
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, 13 de novembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601142-48.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601142-48.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAURO LUIZ SAVI DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
MAURO LUIZ SAVI ADVOGADO: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB/MT12295/O FISCAL DA LEI:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
INTIMO o Requerente para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar de ID n. 670772, no prazo
de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2018.
JACQUES DE BARROS LOPES
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601385-89.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601385-89.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS AVALONE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CARLOS AVALONE JUNIOR ADVOGADO: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO2424 5103
0191 - OAB/MT8340 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
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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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 669422), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 04 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
REFERÊNCIA TRE-MT: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060161619.2018.6.11.0000
AUTOR: SIGILOSO
ADVOGADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB/MT14054/O
LITISCONSORTE: SIGILOSO
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
LITISCONSORTE: SIGILOSO
ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O
ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219
ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
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: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181
ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181
ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O
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: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O
ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB/MT6132/B
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.
Petições de Id n. 441272 e n. 441322.
...
É o relato do necessário.
Decido.
Os pedidos formulados pelos representados não merecem ser acolhidos.
Na espécie em debate, considerando que os representados foram notificados da demanda no dia
05.11.2018 (Id. 167472 e 167522), é imperioso dizer que tiveram prazo mais que suficiente para

comunicar as testemunhas por eles arroladas acerca da audiência designada para o dia
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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comunicar as testemunhas por eles arroladas acerca da audiência designada para o dia
13.11.2018, de maneira que não vislumbro qualquer prejuízo aos representados no que diz
respeito ao não comparecimento delas (testemunhas) no aludido ato.
Não foi demonstrado, ainda, que houve inacessibilidade às testemunhas, ou a recusa destas em
comparecer à audiência.
Além disso, as demandas guardam identidade de objeto/causa de pedir, no que diz respeito ao
suposto abuso de poder econômico e prática de "caixa dois", de modo que, caso fossem
imprescindíveis para o desfecho do litígio, as testemunhas arroladas no processo 060170372.2018, poderiam ter sido arroladas, desde antes, no feito 0601616-19.2018.
De outra banda, nos termos do art. 22, V, da Lei Complementar n. 64/1990, ressalto que, as
testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, deverão ser inquiridas "em uma só
assentada", sendo que, as cartas precatórias para oitiva das duas testemunhas residentes fora da
sede deste Juízo, não devem suspender a instrução processual, haja vista que, as precatórias,
devem ser tratadas como exceção à referida regra geral mencionada.
Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelos representados (Id n. 441272 e n. 441322).
Petição de Id n. 474772;
...
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando detidamente a petição inicial, denota-se que os representantes, ora peticionários,
afirmam, em toda a sua extensão, que a ação proposta tem por fundamento principal o uso
excessivo de recursos durante o período de pré-campanha eleitoral, consistente, notadamente, na
contratação da empresa SIGILOSO.
...
Com efeito, a quebra do sigilo bancário foi determinada, conforme postulação da Procuradoria
Regional Eleitoral, ..., 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.
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
Relator
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601694-13.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0601694-13.2018.6.11.0000 (Em dependência ao Processo
nº 152-19.2012.6.11.0000 - Classe PC)
REQUERENTE: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB
/MT16791/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc.
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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Vistos etc.
Trata-se de pedido em que o Diretório do Movimento Democrático Brasileiro - MDB/MT requer que,
tendo em vista alegado cumprimento da penalidade de suspensão do fundo partidário por 04
(quatro) meses referente à prestação de contas do exercício de 2011, que seja enviado ao
Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB ofício informando do
restabelecimento do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Todavia, tendo em vista que as certidões relativas ao cumprimento das suspensões de repasse do
Fundo Partidário são providenciadas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, e devido
ao fato que o repasse dos diretórios nacionais aos diretórios estaduais são matérias interna corporis
, não se vislumbra necessidade de provimento jurisdicional para tanto.
Assim, indefiro o pedido formulado, por falta de interesse de agir, e detemino o arquivamento do
feito.
Notifique-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 9 de novembro de 2018.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR Relator do Processo 152-19.2012.6.11.000

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EDITAIS
RETIFICAÇÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2018.
No Extrato do Edital de Notificação n 4/2018, publicado no DOU nº 232, Seção 3, de 04/12/2018,
no corpo do Extrato, acrescentar a seguinte expressão: "Falta imputada: descumprimento do item
20.1 do Contrato nº 29/2015; descumprimento dos subitens 5.5, "f", 7.1, 7.1.1 e 7.2.1 do citado
instrumento e descumprimentos reiterados do Contrato, provocando prejuízo relevante, conforme
disposto no subitem 20.1, do mesmo Contrato".
RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Administração e Orçamento

CONTRATOS
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 41/2018.
Proc. Adm. Eletr. 9.317/2018. Termo de Cooperação nº 41/2018. INTERESSADOS: O Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e a Câmara Municipal do Município de Colíder - MT. OBJETO:
A comunhão de esforços para a realização de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no Município citado. FUNDAMENTO LEGAL: Legislação que rege a matéria, em
especial a Lei nº 7.444/1985, Resolução TSE nº 23.440/2015 e Resolução TRE-MT nº 2.128/2018.
VIGÊNCIA: A partir de sua publicação até o término das atividades de revisão biométrica,
conforme definido pelo TRE-MT. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, a Dra. Giselda Regina Sobreira de
O. Andrade - Juíza Eleitoral da 23ª ZE, e pela Câmara Municipal, o Sr. José Élcio de Matos Presidente.
Doutora GISELDA REGINA SOBREIRA DE O. ANDRADE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 40/2018 - 1ª ZE - CUIABÁ-MT RELAÇÃO DE ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Menna Barreto Duarte, MMº. Juiz da 01.ª Zona Eleitoral de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Excelentíssimo Senhor João Alberto Menna Barreto Duarte, MMº. Juiz da 01.ª Zona Eleitoral de
Cuiabá/MT, 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 Fórum Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o
MMº Juiz Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no local de costume, no
átrio do Fórum Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (04/12
/2018). Eu, _______ Elizeu Gomes Vieira, Técnico administrativo, que o fiz digitar.
ANTONIO HENRIQUE RICCI BOAVENTURA
Chefe de Cartório

EDITAL 41/2018 REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS
BIOMETRICOS EM CUIABÁ MT
EDITAL 41/2018
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS
Processo nº 33-79.2017.6.11.0001 - Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado Protocolo nº
4605/2017
Interessado: 01ª Zona Eleitoral
Município: Cuiabá/MT
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Menna Barreto Duarte, Juiz da 01ª Zona Eleitoral de MT, no
uso de suas atribuições legais, 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
/anexos_de_normativos-edital-3379-2017-20181204172338268c876b9f8ac96ed8f6809300be751b275.pdf, a qual encontra-se disponível para consulta também no
Cartório da 01ª 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
05 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (05/12/2018).
Elizeu Gomes Vieira Chefe do Cartório da 1ª ZE/MT, em substituição legal.
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 39/2018 RELAÇÃO DE SEGUNDA VIA
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, MMº. JUÍZ DA
01.ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra disponível
em Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, pelo prazo de dez dias, a relação de
requerimentos de segunda vias deferidas e processadas dos eleitores pertencentes a esta 1ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 01 de novembro a 30 de novembro de 2018, nos termos do art.
17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/97.
FAZ SABER, ainda, que não houve, no período acima mencionado, requerimentos indeferidos.
FICAM CIENTES os delegados dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE
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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FICAM CIENTES os delegados dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE
no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital no DJE/MT. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Fórum Eleitoral pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (04/12/2018). Eu,__________ Elizeu Gomes
Vieira, Técnico administrativo da 1ª ZE-MT, que o digitei.
ANTONIO HENRIQUE RICCI BOAVENTURA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PA 33-79.2017.6.11.0001 REVISÃO DO ELEITORADO - COLETA DE DADOS
BIOMETRICOS EM CUIABÁ MT
Processo nº 33-79.2017.6.11.0001 - Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado
Protocolo nº 4605/2017
Interessado: Juízo da 1ª ZE/MT
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.
Em Parecer, a representante do ministério público eleitoral às fls. 45, Manifestou pelo
prosseguimento do feito, nos termos do disposto no artigo 20 e seguintes, da resolução nº 1985
/2017.
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
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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- 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-3379-2017-20181204172338268c876b9f8ac96ed8f6809300be751b275.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 citada
Resolução TRE/MT nº 1985/2017, encaminhando-se os autos à CRE/MT.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2018
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº: 146-55.2016.6.11.0005
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
Candidato: UNIRIO SCHRMER
Advogado: PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB/MT Nº 13.828-A
Advogado: KATIA DE CAMARGO - OAB/MT Nº 17.756
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha
eleitoral do ano de 2016 do candidato UNIRIO SCHIRMER, entregue dentro do prazo determinado
no Art. 45, da Resolução TSE nº 23463/2015, para análise e julgamento.
Devidamente recebida, após exame técnico preliminar e realizadas as diligências necessárias,
restaram caracterizadas as inconsistências apontadas no Relatório Conclusivo de fl. 32.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 38/38v, pugna pela desaprovação das contas do candidato.
Em sentença prolatada às fls. 40/40v, a então Juíza Eleitoral julgou desaprovadas as contas do
candidato em virtude de falhas que comprometiam a sua regularidade.
O candidato apresentou recurso às fls. 43/49, requerendo a reforma da sentença para aprovar as
contas do candidato.
Em decisão proferida no acórdão nº 26695, os membros do TRE/MT, acolheram questão de ordem
suscitada "ex officio" pela relatora, para efeito de reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a
sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para cumprimento do disposto na
Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 62, caput e §2º.
Em cumprimento ao citado acórdão, foi determinada a intimação do recorrente à fl. 87, sendo que,
após devidamente intimado via DJE/TRE-MT, o mesmo quedou-se inerte.
A examinadora das contas manteve o parecer técnico emitido às fls. 32/32v.
O Ministério Público Eleitoral à fl. 92, ratificou a manifestação de fl. 38, pugnando pela
desaprovação das contas do candidato.
É relatório. Fundamento e Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE
n.º 23463/2015, verifica-se que foram apresentados os documentos necessários para análise e
julgamento.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.

As diligências realizadas pelo órgão técnico de análise foram devidamente atendidas, tendo sido
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. 2820

Cuiabá, quarta-feira, 05 de dezembro de 2018

15

As diligências realizadas pelo órgão técnico de análise foram devidamente atendidas, tendo sido
trazidos aos autos todos os documentos exigidos pelo artigo 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Não se pode ignorar, no entanto, o fato de que houve descumprimento da norma, uma vez que
foram identificadas omissões relativas à despesa de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) na
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda., conforme informação do parecer técnico de fl. 32, o que é
causa de desaprovação das contas do candidato, nos termos do artigo 48, I, g, da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Diante do exposto, corroborado pelo parecer técnico conclusivo de fl. 32, bem como pela
manifestação ministerial de fls. 38/38v, com fundamento nos artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 68,
III, da Resolução TSE 23.463/2015, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
ao cargo de vereador UNIRIO SCHIRMER, em virtude da existência de falhas que comprometem a
sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral do teor da sentença.
Transitado em julgado, efetue-se as anotações de praxe e ARQUIVEM-SE os presentes autos.
Nova Mutum/MT, 03 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº: 16-94.2018.6.11.0005
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL PARTIDÁRIA - ELEIÇÕES 2018
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: NOVA MUTUM/MT
Advogado: FAGNER MOREIRA DA CUNHA - OAB/MT 25.649-O
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB do município de NOVA MUTUM/MT, referente ao pleito de 2018, entregue
dentro do prazo determinado no no Art. 52, da Resolução TSE nº 23.553/2017, para análise e
julgamento.
Devidamente recebidas, após exame técnico preliminar, foi emitido o parecer técnico conclusivo à
fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 14/15, pugna pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE
n.º 23553/2017, verifica-se que foram apresentados os documentos obrigatórios para análise e
julgamento.
Outrossim, observa-se que as contas se processaram em conformidade com as prescrições
normativas, formalmente regular e com ausência de impropriedades ou irregularidades relevantes
que afetem a sua aprovação, ressalvando apenas a omissão quanto à abertura de conta bancária
de campanha.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 77, II, da Resolução TSE n.
º 23553/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS, as contas de campanha eleitoral apresentadas pelo diretório
municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de NOVA MUTUM/MT.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral do teor da sentença.
Transitado em julgado, efetue-se as anotações de praxe e ARQUIVEM-SE os presentes autos.
Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
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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ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº: 17-79.2018.6.11.0005
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL PARTIDÁRIA - ELEIÇÕES 2018
Interessado: PARTIDO SOCIAL cristão - PSc
Município: NOVA MUTUM/MT
Advogado: FAGNER MOREIRA DA CUNHA - OAB/MT 25.649-O
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do
município de NOVA MUTUM/MT, referente ao pleito de 2018, entregue fora do prazo determinado
no no Art. 52, da Resolução TSE nº 23.553/2017, para análise e julgamento.
Devidamente recebidas, após exame técnico preliminar, foi emitido o parecer técnico conclusivo à
fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 14/15, pugna pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE
n.º 23553/2017, verifica-se que foram apresentados os documentos obrigatórios para análise e
julgamento.
Outrossim, observa-se que as contas se processaram em conformidade com as prescrições
normativas, formalmente regular e com ausência de impropriedades ou irregularidades relevantes
que afetem a sua aprovação, ressalvando apenas a omissão quanto à abertura de conta bancária
de campanha.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 77, II, da Resolução TSE n.
º 23553/2017 e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS, as contas de campanha eleitoral apresentadas pelo diretório
municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de NOVA MUTUM/MT.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral do teor da sentença.
Transitado em julgado, efetue-se as anotações de praxe e ARQUIVEM-SE os presentes autos.
Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

AUTOS: 6-50.2018.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2017
Interessados: PSD, PMB, PDT, PSB, PR, REDE e PROS
Município: Santa Rita do Trivelato
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual dos Diretórios Municipais dos partidos PSD,
PMB, PDT, PSB, PR, REDE e PROS do município de Santa Rita do Trivelato/MT, mediante
apresentação de Declaração de Não Movimentação Financeira.
Foram publicados os Editais nº 9/2018 e 30/2018, transcorrendo o prazo ali previsto, sem
manifestação dos interessados, conforme consta da certidão de fl. 28.

Procedeu-se consulta ao Sistema ODIN, onde constatou-se que nenhuma das agremiações
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. 2820

Cuiabá, quarta-feira, 05 de dezembro de 2018

17

Procedeu-se consulta ao Sistema ODIN, onde constatou-se que nenhuma das agremiações
partidárias municipais possui extratos bancários referentes ao exercício de 2017 a serem
disponibilizados, certidão fl. 28.
Foi efetuada consulta à página da Controladoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA - do TRE
/MT, verificando-se que não houve emissão de recibos de doação nem repasses de recursos do
Fundo Partidário para os diretórios dos partidos políticos do município em questão, certidão fl. 28.
No parecer técnico de fls. 31/31v, a analista das contas verificou que as mesmas atendem as
formalidades constantes nos dispositivos legais regidos pela Resolução TSE 23.464/2015,
manifestando-se pelo aceite das declarações apresentadas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de fl. 33
/34, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, as quais
obedecem, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Isso posto, acolho os pareceres da análise técnica e do representante do Ministério Público
Eleitoral, julgando, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res. TSE 23.464/2015,
aprovadas as contas apresentadas pelos diretórios municipais dos partidos PSD, PMB, PDT, PSB,
PR, REDE e PROS do município de Santa Rita do Trivelato.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 04 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

AUTOS: 7-35.2018.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual - partidos omissos
Exercício: 2017
Interessados: PT, AVANTE, PR, PRP e PROS
Município: Nova Mutum
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre a ausência de Prestação de Contas Anual dos Diretórios Municipais dos
partidos políticos PT, AVANTE, PR, PRP e PROS de Nova Mutum/MT, referentes ao exercício
financeiro de 2017.
Em razão da ausência de apresentação das contas dentro do prazo legal, os representantes
municipais dos partidos em questão foram intimados para sanarem a irregularidade, no entanto,
permaneceram omissos.
Procedeu-se consulta ao Sistema ODIN, onde constatou-se que nenhuma das agremiações
partidárias daquele município possui extratos bancários referentes ao exercício de 2017 a serem
disponibilizados, bem como foi efetuada consulta à página da Controladoria de Controle Interno e
Auditoria - CCIA - do TRE/MT, verificando-se que não houve emissão de recibos de doação nem
repasses de recursos do Fundo Partidário para os diretórios dos partidos políticos do município em
questão (certidão fls. 47).
No parecer de fls. 50/50-v, a analista das contas manifestou-se pelo julgamento de contas não
prestadas em relação aos partidos políticos em questão.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de fl. 52
/54, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Acolho os pareceres da análise técnica e do douto representante do 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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Acolho os pareceres da análise técnica e do douto representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea 'a', da Res. TSE 23.464/2015, NÃO PRESTADAS
as contas do Partido dos Trabalhadores - PT, do AVANTE, do Partido da República - PR, do
Partido Republicano Progressista - PRP e do Partido Republicano da Ordem Social - PROS - do
município de Nova Mutum, ficando referidos diretórios municipais proibidos de receberem recursos
oriundos do fundo partidário pelo tempo que perdurar a omissão, conforme dispõe o art. 48, caput,
da resolução em comento.
Em cumprimento ao disposto no art. 60, inciso I, alínea 'a' da Res. TSE 23.464/2015, encaminhese cópia da presente decisão aos diretórios estadual e nacional dos partidos em questão, bem
como registre-se a mesma no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 04 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

AUTOS: 8-20.2018.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual - partidos omissos
Exercício: 2017
Interessados: DEM, PSDB, SD, PSC, PRB, PV, PP e PATRIOTA
Município: Santa Rita do Trivelato
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre a ausência de Prestação de Contas Anual dos Diretórios Municipais dos
partidos políticos DEM, PSDB, SD, PSC, PRB, PV, PP e PATRIOTA de Santa Rita do Trivelato
/MT, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Em razão da ausência de apresentação das contas dentro do prazo legal, os representantes
municipais dos partidos em questão foram intimados para sanarem a irregularidade, no entanto,
permaneceram omissos.
Procedeu-se consulta ao Sistema ODIN, onde constatou-se que nenhuma das agremiações
partidárias daquele município possui extratos bancários referentes ao exercício de 2017 a serem
disponibilizados, bem como foi efetuada consulta à página da Controladoria de Controle Interno e
Auditoria - CCIA - do TRE/MT, verificando-se que não houve emissão de recibos de doação nem
repasses de recursos do Fundo Partidário para os diretórios dos partidos políticos do município em
questão (certidão fls. 56).
No parecer de fls. 59/59-v, a analista das contas manifestou-se pelo julgamento de contas não
prestadas em relação aos partidos políticos em questão.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de fl. 61
/63, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Acolho os pareceres da análise técnica e do douto representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea 'a', da Res. TSE 23.464/2015, NÃO PRESTADAS
as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do Solidariedade - SD, do Partido
Social Cristão - PSC, do Partido Republicano Brasileiro - PRB, do Partido Verde - PV, do
PATRIOTA, do Partido Progressista - PP e do Democratas - DEM - do município de Santa Rita do

Trivelato, ficando referidos diretórios municipais proibidos de receberem recursos oriundos do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trivelato, ficando referidos diretórios municipais proibidos de receberem recursos oriundos do
fundo partidário pelo tempo que perdurar a omissão, conforme dispõe o art. 48, caput, da
resolução em comento.
Em cumprimento ao disposto no art. 60, inciso I, alínea 'a' da Res. TSE 23.464/2015, encaminhese cópia da presente decisão aos diretórios estadual e nacional dos partidos em questão, bem
como registre-se a mesma no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 04 de dezembro de 2018.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 53-21.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24953/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do PP - Cáceres-MT.
Advogados: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB/MT Nº 10791
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-53-21.2018.6.11.00062018-24953-2018-20181204150727449-2370acdd4952285cf483ad95e5b1ede2.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53-21.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 54-06.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24954/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do PDT - Cáceres-MT.
Advogados: ATILA SILVA GATTASS - OAB/MT Nº 2308-O
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-54-06.2018.6.11.00062018-24954-2018-20181204150436189-8abc1f9575698e8f49bbd9bb8eea05af.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-06.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 70-57.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24970/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do PROS - Cáceres-MT.
Advogados: JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB/MT Nº 7836
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-70-57.2018.6.11.00062018-24970-2018-20181204145610288-382d9788c572659cc6a92465b8778374.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-57.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 64-50.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24964/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do PV - Cáceres-MT.
Advogados: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB/MT Nº 14374
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-64-50.2018.6.11.00062018-24964-2018-20181204145150362-ee689e2e749147b93f838b850d0d0f10.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-50.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 57-58.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24957/2018
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PROCESSO Nº 57-58.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24957/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do MDB - Cáceres-MT.
Advogados: RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB/MT Nº 12079
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-57-58.2018.6.11.00062018-24957-2018-20181204144515627-b6e4f865be17ad84d71d60a7ebf5d04d.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-58.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 56-73.2018.6.11.0006 - PROTOCOLO Nº 24956/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATADO - ELEIÇÕES 2016
PARTIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória do PTB - Cáceres-MT.
Advogados: HEBERT DIAS - OAB/MT Nº 12395
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado através do link anexo, intimo o prestador para manifestar-se em até
três dias (§1º, art. 72 da Resolução 23.553/2017), conforme delegação constante na Portaria nº 09
/2016.
Relatório Preliminar para expedição de diligências:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-56-73.2018.6.11.00062018-24956-2018-20181204143524537-06ff3e144526882f5b8bdd3cc47a62a7.pdf
O inteiro teor do referido relatório e demais informações do processo poderão ser acessadas na
consulta "Acompanhamento Processual e Push", disponível no sítio internet do Tribunal, e a
consulta aos autos do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 56-73.2018.6.11.0006 está
disponível nas dependências do Cartório da 06ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da
unidade.
Cáceres-MT, 04/12/18.
IURY DA COSTA E FARIA
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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:
HORÁRIO DE

LOCAL

ENDEREÇO

ATENDIMENTO*

Cartório Eleitoral
Ganha Tempo

12 às 19h

Rua José Nobre da Silva, s/nº, Sena

(segunda a sexta-feira)

Marques, Barra do Garças/MT

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
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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.
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
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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
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

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO Nº 17-98.2017.6.11.0010
IPL n. 046/2017
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 39,
parágrafo 5º, inciso II da Lei 9.504/95, supostamente praticado por João Garcia de Souza , Gilberto
Lima dos Santos, Vilmar Francisco Pimentel, Thiago Alexandre Rodrigues da Silva, João Batista
Soares, Claudio Antonio de Carvalho, Adonias Fernandes de Souza, Carlos Alberto Guinancio,
Hélio Roberto Pichioni, Vilma Francisca Pimentel, Geraldo Ferreira de Souza, Angelo Bernardino
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Hélio Roberto Pichioni, Vilma Francisca Pimentel, Geraldo Ferreira de Souza, Angelo Bernardino
de Mendonça Junior, José Luis Souza Guimarães, Osvaldo Fernandes Teodoro, Célio Rosimar
Nogueira Ribeiro, Cleyton Genisella Ormond, José Carlos Gonçalves, Valter Barbosa Arantes,
Aparecido Soares de Lima, em razão de derramamento de santinhos nos colégios eleitorais de
Rondonópolis no dia das eleições municipais de 2016 (02/10/2016).
O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 144/147 e considerando a ausência de
materialidade e autoria do delito, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal face á falta
de justa causa, postulou pelo arquivamento do caderno investigativo.
Relatei.
Decido.
Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro assistir razão ao ilustre representante
do Ministério Público, pois no presente caso, não há elementos suficientes para alicerçar a oferta
da ação penal.
Deste modo, não havendo qualquer elemento de fato e de direito autorizadores do ingresso de
qualquer medida judicial ou extrajudicial na seara eleitoral e não havendo outras medidas a serem
tomadas o arquivamento é medida que se impõe.
Desta forma, pelos motivos explanados no parecer Ministerial e nesta decisão, homologo a
promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público às fls. 144/147 e, por consequência,
determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.
Cientifique-se o Ministério Público.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2.018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

INQUÉRITO POLICIAL N. 2-95.2018.6.11.0010
IPL n. 239/2017
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo
299 da Lei 4.737/65, em razão da notícia da existência do Movimento Ativo dos Professores de
Itiquira, de que Licurguio Lins de Souza teria comprado voto, dando a Juliano morador da Fazenda
Santa Clara a quantia de R$ 15.000,00 reais, além de várias outras doações.
O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 51/53 e considerando a ausência de
materialidade e autoria do delito, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal face á falta
de justa causa, postulou pelo arquivamento do caderno investigativo.
Relatei.
Decido.
Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro assistir razão ao ilustre representante
do Ministério Público, pois no presente caso, não há elementos suficientes para alicerçar a oferta
da ação penal.
Deste modo, não havendo sequer materialidade e confirmação da autoria do delito, é imperioso o
arquivamento do caderno investigativo.
Desta forma, ante ausência de justa causa, homologo a promoção de arquivamento proposta pelo
Ministério Público às fls. 51/53 e, por consequência, determino o arquivamento dos presentes
autos com as baixas e cautelas de estilo.
Cientifique-se o Ministério Público.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
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Às providências.
Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2.018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

IP N. 3-80.2018.6.11.0010
IPL n. 236/2017
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo
299 da Lei 4.737/65, em razão da notícia da existência do "Movimento Ativos dos Professores de
Itiquira", de que Ademir Dal Berti "Padreco" lançou 3 vereadores, cada qual com direito a 6 cabos
eleitorais totalizando 27 cabos eleitorais, juntando com as cotas do referido "PADRECO".
O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 51/53 e considerando a ausência de
materialidade e autoria do delito, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal face á falta
de justa causa, postulou pelo arquivamento do caderno investigativo.
Relatei.
Decido.
Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro assistir razão ao ilustre representante
do Ministério Público, pois no presente caso, não há elementos suficientes para alicerçar a oferta
da ação penal.
Deste modo, não havendo sequer materialidade e confirmação da autoria do delito, é imperioso o
arquivamento do caderno investigativo.
Desta forma, ante a ausência de justa causa, homologo a promoção de arquivamento proposta
pelo Ministério Público às fls. 51/53 e, por consequência, determino o arquivamento dos presentes
autos com as baixas e cautelas de estilo.
Cientifique-se o Ministério Público.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2.018.
TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES
Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 111-94.2018.6.11.0015
PROCESSO Nº: 111-94.2018.6.11.0015

PROTOCOLO Nº 24.754/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2018
PRESTADOR: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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 nas eleições gerais de
2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da analise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que a agremiação embora regularmente notificada, não
apresentou prestação de contas.
É o que merece esclarecimento.
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É o que merece esclarecimento.
Ante os elementos analisados, ausente qualquer indício de movimentação financeira pela
agremiação, o parecer é pela não prestação das presentes contas.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento na Portaria 1/2017, abre-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
com espeque no art. 52 §6°, V da Resolução TSE nº 23.553/2017.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de dezembro de 2018.
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 112-79.2018.6.11.0015
PROCESSO Nº: 112-79.2018.6.11.0015

PROTOCOLO Nº 24.755/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2018
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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 nas eleições gerais de
2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da analise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que a agremiação embora regularmente notificada, não
apresentou prestação de contas.
É o que merece esclarecimento.
Ante os elementos analisados, ausente qualquer indício de movimentação financeira pela
agremiação, o parecer é pela não prestação das presentes contas.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento na Portaria 1/2017, abre-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
com espeque no art. 52 §6°, V da Resolução TSE nº 23.553/2017.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de dezembro de 2018.
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 118-86.2018.6.11.0015
PROCESSO Nº: 118-86.2018.6.11.0015

PROTOCOLO Nº 24.761/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2018
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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 nas eleições gerais de
2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da analise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que a agremiação embora regularmente notificada, não
apresentou prestação de contas.
É o que merece esclarecimento.
Ante os elementos analisados, ausente qualquer indício de movimentação financeira pela
agremiação, o parecer é pela não prestação das presentes contas.

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
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Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento na Portaria 1/2017, abre-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
com espeque no art. 52 §6°, V da Resolução TSE nº 23.553/2017.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de dezembro de 2018.
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 140-47.2018.6.11.0015
PROCESSO Nº: 140-47.2018.6.11.0015

PROTOCOLO Nº 25.000/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2018
PRESTADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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 nas eleições gerais de
2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da analise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que a agremiação embora regularmente notificada, não
apresentou prestação de contas.
É o que merece esclarecimento.
Ante os elementos analisados, ausente qualquer indício de movimentação financeira pela
agremiação, o parecer é pela não prestação das presentes contas.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento na Portaria 1/2017, abre-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
com espeque no art. 52 §6°, V da Resolução TSE nº 23.553/2017.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de dezembro de 2018.
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 141.32.2018.6.11.0015
PROCESSO Nº: 141.32.2018.6.11.0015

PROTOCOLO Nº 25.001/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA ÀS ELEIÇÕES DE 2018
PRESTADOR: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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 nas eleições gerais de
2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da analise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que a agremiação embora regularmente notificada, não
apresentou prestação de contas.
É o que merece esclarecimento.
Ante os elementos analisados, ausente qualquer indício de movimentação financeira pela
agremiação, o parecer é pela não prestação das presentes contas.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento na Portaria 1/2017, abre-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
com espeque no art. 52 §6°, V da Resolução TSE nº 23.553/2017.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de dezembro de 2018.
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
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TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
NOTÍCIA CRIME
DESPACHO DO JUIZ ELEITORAL
Notícia Crime nº 51-21.2018.6.11.0016
Protocolo: 22.815/2018
Vistos.
1. Trata-se de Notícia Crime em desfavor de Oriana Correia Barros, devido à prática das infrações
previstas nos artigos 91-A, parágrafo único da Lei 9.504/1997 e 347 do Código Eleitoral.
2. Tendo em vista o requerimento ministerial de fl. 10, designo a audiência preliminar para
oferecimento de proposta de transação penal ao noticiado para o dia 21/02/2019, às 13h30min
(horário de Brasília), a ser realizada no fórum da comarca de Vila Rica/MT.
3. Intimem-se, nos termos do requerimento acima mencionado.
4. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Vila Rica-MT, 28 de novembro de 2018.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PC Nº 32-12.2018
Prestação de Contas: 32-12.2018.6.11.0017
Partido: PT - Partido dos Trabalhadores - Nortelândia
Advogado: Dr. Francisvaldo Pereira de Assunção OAB/MT 12.240
Exercício Financeiro 2017
SENTENÇA
Trata-se da Prestação de Contas do exercício de 2017 do PT - Partido dos Trabalhadores Nortelândia - MT.
Houve alteração legislativa instituindo o §4º no artigo 32 da lei 9096/95, que desobrigou os
Partidos Políticos, que não tiveram movimentação financeira, de Prestar Contas à Justiça Eleitoral.
§ 4 Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Foi publicado o edital 28/2018, nos termos do art. 45, I, da Resolução 23.546/2017, bem como
foram juntados os extratos bancários e certidão de que não houve recebimento do Fundo
Partidário.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
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. 2820

Cuiabá, quarta-feira, 05 de dezembro de 2018

30

O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, a alteração legislativa do artigo 32 da Lei
9096/95, com instituição do §4º, desobrigou o partido que não tenha tido movimentação financeira
no exercício de apresentá-las, exigindo-se apenas apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos.
No caso dos autos, verifica-se que o PT - Partido dos Trabalhadores de Nortelândia não teve
nenhuma movimentação financeira.
Verifica-se, ainda, que foi expedido o edital 28/2018 para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas em petição fundamentada e que não houve impugnação no prazo assinalado.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e artigo 32,
§4º da Lei 9096/95 e o que mais dos autos constam, determino o arquivamento da declaração,
considerando, para todos os efeitos PRESTADAS E APROVADAS as contas do PT - Partido dos
Trabalhadores - Nortelândia - MT, relativa ao exercício financeiro de 2017, tendo em vista que não
houve movimentação financeira no exercício.
Deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE,
bem como, intimar, pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Arenápolis/MT, 30 de novembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

PC Nº 71-09.2018
Prestação de Contas: 71-09.2018.6.11.0017
Protocolo: 11.754/2018
Partido PT de Nortelândia
Advogado: Francisvaldo Pereira de Assunção OAB/MT 12.240
Eleição 2016
SENTENÇA
Trata-se da Petição para regularização das contas não prestadas da Eleição de 2016 do Partido
dos Trabalhadores - PT - Nortelândia/MT, visando o levantamento da suspensão imposta nos
autos da PC 492-67.2016.6.11.0017.
Foi publicado o edital 29/2018, nos termos do art. 51, da Resolução 23.463/2015, juntados os
extratos bancários e a informação de não recebimento do Fundo partidário, conforme item 2.1. do
parecer técnico conclusivo de fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas com ressalvas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O referido partido político teve as contas das Eleições de 2016 julgadas não prestadas nos autos
da PC 492-67.2016.6.11.0017, apresentando as contas em 27/06/2018, visando a regularização
das mesmas, nos termos do art. 73, §2º, I, "b" da Resolução TSE 23.463/2015.
Verifica-se, ainda, que foi expedido o edital 29/2018 para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas, bem como não foi verificada a emissão de recibos ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário.
Houve extrapolação do prazo para abertura da conta bancária, desatendendo ao disposto no art. 7,
§1º, "a" e "b" da Resolução 23.463/2015.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, verificando que
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Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, verificando que
seria caso de aprovação das contas com ressalvas, com fulcro no artigo 73, §5º da Resolução TSE
n.º 23.463/2015, determino a regularização as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - do
município de Nortelândia - MT, com o levantamento da suspensão imposta pela não prestação das
contas da Eleição de 2016, pois há recolhimento de valores ou cumprimento de sanções a serem
cumpridas.
Deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE,
bem como, intimar, pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Arenápolis/MT, 30 de novembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 65/2018/20ªZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio,
nos termos do art. 30, VI, "e" da Resolução TSE n.º 23.464/2015, divulga a abertura de vista aos
interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no
prazo de 3 (três) dias, nas prestações de contas dos partidos políticos abaixo identificados, do
município de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de 2017.
Partido

Processo

Partido Trabalhista Brasileiro

44-17.2018.6.11.0020

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou O Excelentíssimo
Senhor Carlos José Rondon Luz, Juiz Eleitoral, que expedisse o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, em 4 de dezembro de 2018. Eu, Simeres
Albuquerque Godoy, Técnico Judiciário TRE/MT e Chefe de Cartório da 20ª ZE/MT, lavrei o
presente e assino conforme delegação expressa na Portaria 1/2013/20ªZE/MT.
SIMERES ALBUQUERQUE GODOY
Chefe de Cartório

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 36-31.2018.6.11.0023 - AE
Classe: Apuração de Eleição
Interessado: Juízo da 23ª ZE
Município: Colíder
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 23ª Zona tendente a
formalização e acompanhamento dos atos afetos à apuração da eleição, no ano de 2018.
Formalizados os autos, vieram conclusos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído, nos termos do
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Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído, nos termos do
Provimento CRE/MT nº 04/2014.
Os atos relativos às Eleições 2018 foram realizados com estrita obediência aos ditames legais,
conforme comprovam os documentos produzidos. As determinações foram efetivamente
cumpridas.
Outrossim, as providências realizadas após a apuração da eleição, no que pertine à conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio das urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urnas e zeréssimas, bem como juntada
aos autos das atas da mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante da ausência de outras providências a serem tomadas, exauriu-se a finalidade dos
presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o prazo
previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT nº 04/2014, com as baixas e anotações necessárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se
Colíder - MT, 30 de novembro de 2018.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 107-72.2014.6.11.0023 - NC
Classe: Notícia Crime
Autor do fato: Claudineia Barizon Perim
Vistos etc.
Trata-se de notícia crime comunicado a este juízo eleitoral mediante termo circunstanciado de
ocorrência, para apuração do delito tipificado no art. 39, § 5º, III, da Lei n.º 9.504/97, praticado, em
tese, por Claudineia Barizon Perim.
Conforme consta dos autos (p. 02), o fato teria ocorrido em 05/10/2014.
Diversas diligências improdutivas foram realizadas.
Várias dilações de prazo foram solicitadas e deferidas, sendo que, quando da concessão da última
dilação (p. 50), em 24/07/2017, o magistrado competente à época já alertara que a lentidão dos
órgãos investigativos na análise definitiva tendia a encaminhar para a prescrição, sem descartar a
possibilidade, inclusive, da virtual.
Ressalte-se que, já se passou quase um (01) ano desde a última dilação de prazo e nenhuma
diligência, efetivamente produtiva, foi realizada.
Novo pedido de dilação de prazo foi formulado (p. 60).
A representante do Ministério Público Eleitoral em manifestação de p. 64 concordou com o pedido
e pugnou pela remessa dos autos à Delegacia de Polícia Federal de Sinop/MT para que dê
continuidade às investigações, sugerindo o prazo máximo de noventa (90) dias para conclusão.
Autos remetidos e devolvidos da Polícia Federal após cumprimento das diligências solicitadas.
Às p. 83/84, promoção de arquivamento pelo Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
Da Prescrição da pretensão punitiva estatal
O deslinde do caso resume-se em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva
do Estado. Para tanto, mister a análise dos dispositivos legais que tratam da pretensão punitiva e
da prescrição.
De acordo com o § 5º do art. 39 da Lei 9.504/97, a pena abstratamente cominada à espécie é
detenção, de seis meses a um ano¸ com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR. A significar que a pretensão
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mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR. A significar que a pretensão
punitiva estatal prescreve em 4 (quatro) anos, a teor do art. 109, inc. V, do Código Penal.
Observo que o fato teria ocorrido no pleito eleitoral de 2014, mais precisamente no dia 05/10/2014,
pelo que decorreu lapso temporal de mais de 4 anos. Cabe ressaltar ainda que não restou
observada nenhuma outra causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse ínterim.
A prescrição é considerada matéria de ordem pública, devendo ser decretada de ofício em
qualquer momento processual e em qualquer instância, art. 61 do CPP, in verbis:
"Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declarálo de ofício".
Nesse condão, a persecução penal e a pretensão punitiva do Estado não têm como se eternizar,
determinando a Lei prazos para que sejam exercidas, após os quais se extingue o direito de punir,
com o desvanecimento no tempo da ocorrência delituosa, a criar, de certo modo, a prerrogativa do
agente em não sofrer mais a reprimenda prevista na lei, justamente pela desídia ou ineficiência do
aparato estatal punitivo, que deixou escoar sob o marasmo de seus tentáculos processuais ou
burocráticos a chance de dizer e aplicar o direito em tempo.
Não restou observada nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse
ínterim. Prescrição depurativa pelo tempo que já se escoou inexoravelmente.
Desta forma, conforme mandamento legal, a pretensão punitiva estatal, referente a aludida
conduta, não mais subsiste, eis que ocorrida a prescrição.
Prescrição tanto da pena privativa de liberdade quanto da multa, a teor do art. 114, inciso II, do
Código penal, já que esta segue o destino daquela, neste caso.
Assim, a persecução penal, no sentido de albergar a pretensão punitiva do Estado, encontra óbice
intransponível no instituto da prescrição, já verificado, com interregno depurador superior a 04 anos
entre a data dos fatos e o dia atual, conforme norma emergente dos arts. 107, inciso IV, primeira
figura, e 109, inciso V, ambos do Código Penal. Inclusive a pena de multa, também capitulada
cumulativamente no preceito secundário da norma penal, consoante rezam os arts. 114, inciso II, e
118, do mesmo Codex substantivo.
Fulminado encontra-se, destarte, o jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição, neste
caso em particular.
Isto posto, hei por bem JULGAR EXTINTA a punibilidade de Claudineia Barizon Perim, em virtude
do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao delito previsto
art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97, com fulcro no art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c o art. 109,
inciso V, todos do Código Penal.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Sem custas e despesas processuais correlatas.
Preclusas as vias recursais, o que será certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Após as
comunicações devidas.
P. R. I. C.
Colíder - MT, 30 de novembro de 2018.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 37-16.2018.6.11.0023 - AE
Classe: Apuração de Eleição
Interessado: Juízo da 23ª ZE
Município: Itaúba
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 23ª Zona tendente a
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Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 23ª Zona tendente a
formalização e acompanhamento dos atos afetos à apuração da eleição, no ano de 2018.
Formalizados os autos, vieram conclusos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído, nos termos do
Provimento CRE/MT nº 04/2014.
Os atos relativos às Eleições 2018 foram realizados com estrita obediência aos ditames legais,
conforme comprovam os documentos produzidos. As determinações foram efetivamente
cumpridas.
Outrossim, as providências realizadas após a apuração da eleição, no que pertine à conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio das urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urnas e zeréssimas, bem como juntada
aos autos das atas da mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante da ausência de outras providências a serem tomadas, exauriu-se a finalidade dos
presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o prazo
previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT nº 04/2014, com as baixas e anotações necessárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se
Colíder - MT, 30 de novembro de 2018.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 39-83.2018.6.11.0023 - AE
Classe: Apuração de Eleição
Interessado: Juízo da 23ª ZE
Município: Nova Canaã do Norte
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 23ª Zona tendente a
formalização e acompanhamento dos atos afetos à apuração da eleição, no ano de 2018.
Formalizados os autos, vieram conclusos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído, nos termos do
Provimento CRE/MT nº 04/2014.
Os atos relativos às Eleições 2018 foram realizados com estrita obediência aos ditames legais,
conforme comprovam os documentos produzidos. As determinações foram efetivamente
cumpridas.
Outrossim, as providências realizadas após a apuração da eleição, no que pertine à conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio das urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urnas e zeréssimas, bem como juntada
aos autos das atas da mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante da ausência de outras providências a serem tomadas, exauriu-se a finalidade dos
presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o prazo
previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT nº 04/2014, com as baixas e anotações necessárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se
Colíder - MT, 30 de novembro de 2018.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral
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PROCESSO Nº 38-98.2018.6.11.0023 - AE
Classe: Apuração de Eleição
Interessado: Juízo da 23ª ZE
Município: Nova Santa Helena
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 23ª Zona tendente a
formalização e acompanhamento dos atos afetos à apuração da eleição, no ano de 2018.
Formalizados os autos, vieram conclusos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído, nos termos do
Provimento CRE/MT nº 04/2014.
Os atos relativos às Eleições 2018 foram realizados com estrita obediência aos ditames legais,
conforme comprovam os documentos produzidos. As determinações foram efetivamente
cumpridas.
Outrossim, as providências realizadas após a apuração da eleição, no que pertine à conferência e
guarda de formulários de justificativas, envio das urnas eletrônicas e equipamentos de JE-connect
ao TRE/MT, guarda das mídias de resultados, boletins de urnas e zeréssimas, bem como juntada
aos autos das atas da mesas receptoras de votos.
Isto posto, diante da ausência de outras providências a serem tomadas, exauriu-se a finalidade dos
presentes autos, de modo que, DETERMINO o arquivamento do feito, após transcorrido o prazo
previsto no art. 14 do Provimento CRE/MT nº 04/2014, com as baixas e anotações necessárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se
Colíder - MT, 30 de novembro de 2018.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELATÓRIO DE AFIXAÇÃO
EDITAL N. 54/2018.
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO, 2ª VIA e ÓBITOS
De ordem do Excelentíssimo Senhor DANIEL DE SOUSA CAMPOS, Juiz da 28ª 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, faço 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 dos Municípios de Canabrava do Norte, Confresa, Porto Alegre do Norte e São José do
Xingu, relativa ao período de 5.11.2018 à 30.11.2018, bem como a relação de óbitos referida ao
período de 5.11.2018 à 30.11.2018, nos termos do artigo 7º da Lei n. 6.996/1982 e artigo 45, §6º
do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da Lei n. 6.996/1982, que o prazo de impugnação
por parte dos partidos políticos é de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, podendo a relação ser acessada por meio dos links: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-54-2018-20181203130419927Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Eleitoral, podendo a relação ser acessada por meio dos links: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-54-2018-20181203130419927c2af7af8206841e51af17dea95441302.pdf e http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio- arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-54-2018-20181203130909009d76a6f65e6faede73f8ac38c48dbee9c.pdf.Eu, Renato Bisse Cabral, chefe de cartório, digitei e
subscrevo.
Porto Alegre do Norte-MT, 3 de dezembro de 2018.
RENATO BISSE CABRAL
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
NOTÍCIA-CRIME - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
Processo n. 429-48.2012.6.11.0028
Requerido: Dinalva Alves de Souza
Vistos.
Trata-se de procedimento instaurado para apurar possível prática de ilícito eleitoral cometido pela
requerida, crime descrito no art. 39, § 5º, II, da Lei n. 9.504/97 (Boca de Urna).
Em audiência preliminar fora efetuado e aceita proposta de transação penal e pagamento de multa
pelo requerido, homologado por sentença, no entanto, não consta dos autos qualquer comprovante
de cumprimento das obrigações acordadas.
Concedida vista ao MPE, este pugnou pela declaração da extinção da punibilidade em razão da
prescrição, uma vez que o crime investigado possui pena máxima de 1 (um) de detenção e multa,
cujo prazo prescricional descrito no art. 109, V, do CP, é de 4 (quatro) anos, lapso já transcorrido.
É a síntese necessária. Decido
De fato, analisando detidamente os autos, constato que o suposto delito ora apurado ocorreu em 07
/10/2012, sendo certo que a pena máxima in abstrato prevista na hipótese é 1 (um) ano.
Assim, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o crime cuja pena máxima seja igual a 1 (um)
ano, prescreve no prazo de 4 (quatro) anos, lapso este já transcorrido no caso, mesmo
considerando a interrupção efetivada pela sentença homologatória da transação penal.
Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e determino o arquivamento do procedimento,
tendo em vista a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Porto Alegre do Norte/MT, 29 de novembro de 2018.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

NOTÍCIA-CRIME - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
Processo n. 430-33.2012.6.11.0028
Requerido: Paulino Alves de Souza
Vistos.
Trata-se de procedimento instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 347 do
Código Eleitoral cometido pelo requerido.
Em audiência preliminar fora efetuado e aceita proposta de transação penal e pagamento de multa
pelos requeridos, homologado por sentença, no entanto, não consta dos autos qualquer
comprovante de cumprimento das obrigações acordadas.
Concedida vista ao MPE, este pugnou pela declaração da extinção da punibilidade em razão da
prescrição, uma vez que o crime investigado possui pena máxima de 1 (um) de detenção e multa,
cujo prazo prescricional descrito no art. 109, V, do CP, de 4 (quatro) anos, já transcorreu na
hipótese.
É a síntese necessária. Decido
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É a síntese necessária. Decido
De fato, analisando detidamente os autos, constato que o suposto delito ora apurado ocorreu em 07
/10/2012, sendo certo que a pena máxima in abstrato prevista na hipótese é 1 (um) ano.
Assim, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o crime cuja pena máxima seja igual a 1 (um)
ano, prescreve no prazo de 4 (quatro) anos, lapso este já transcorrido no caso, mesmo
considerando a interrupção efetivada pela sentença homologatória da transação penal.
Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e determino o arquivamento do procedimento,
tendo em vista a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Porto Alegre do Norte/MT, 29 de novembro de 2018.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

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
/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
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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
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
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do serviço, deverá o requerente juntar cópia dos talões de água, energia, telefone, ou do ITR do
local onde presta seus serviços, emitida ou expedida entre os 12 (doze) e 03 (três) meses
anteriores ao seu comparecimento ao posto de revisão.
A comprovação da existência de vínculo patrimonial, far-se-á com os seguintes documentos, nos
quais devem constar dados que se infira ser o eleitor proprietário de bem imóvel urbano ou rural
nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de alistamento, ou entre os 12 (doze) e 3 (três)
meses anteriores ao requerimento de transferência:
a) escritura pública devidamente registrada;
b) boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, relativo ao exercício
anterior ou atual ao requerimento;
c) boleto de pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício anterior ou atual ao
requerimento;
Na ausência de boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto
Territorial Rural - ITR será aceita certidão do ente público competente para o recolhimento do
imposto, emitida conforme os dados constantes do seu banco, por força do art. 19, inciso III da
Constituição Federal.
Os documentos comprobatórios dos vínculos profissional ou patrimonial devem estar em nome do
eleitor.
Conforme as peculiaridades locais, o juiz Eleitoral poderá, se julgar necessário, aceitar outros
meios de prova de domicílio, além dos relacionados anteriormente, os quais serão analisados
individualmente.
Com o fim de atribuir efetividade à responsabilização criminal daqueles que, eventualmente,
inscreverem-se (art. 289 do Código Eleitoral) ou induzirem outras pessoas a se alistarem (art. 290
do Código Eleitoral) fraudulentamente, constatada a ocorrência de eventuais fraudes nos
documentos apresentados, os requerimentos serão enviados à Polícia Federal e demais
autoridades competentes.
E para que se dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes na localidade,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital no átrio do
Cartório Eleitoral e disponibilizado no diário da Justiça Eletrônico, devendo ainda ser encaminhado
ao Ministério Público Eleitoral e aos representantes dos partidos políticos com diretório no
município de 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 30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 35/2018
O Excelentíssimo Senhor Jean Louis Maia Dias, Juiz Eleitoral em substituição da 30ª Zona de
Água Boa - MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que está
sendo publicada, conforme abaixo, relação dos órgãos partidos e respectivos responsáveis que
apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativo a
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2017, facultando-se a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a
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deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do artigo 45,
I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Município

Partido
(sigla)

Responsável pela prestação de contas

Francisco Diocelino Nogueira Matias (presidente) 3 2 -

Cocalinho

PSB

Água Boa

DEM

Água Boa

PSDB

Armelindo de Deus Correa (tesoureiro)

70.2018.6.11.0030

Jose Ari Zandoná (presidente)

3 1 -

Alceu Penteado Junior (tesoureiro)

85.2018.6.11.0030

Rejane Schneider Garcia (presidente)

3 1 -

Oldemar Giacomolli (tesoureiro)

85.2018.6.11.0030

Elimarcio dos Santos Cardoso (presidente)
Água Boa

PSC

Everton Rodrigo Brandão Nascimento Barros
(tesoureiro)

Água Boa

Nº Processo

PSB

3 1 85.2018.6.11.0030

Jose Eugênio de Paiva (presidente)

3 1 -

Gilmar Celestino dos Santos (tesoureiro)

85.2018.6.11.0030

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Água Boa-MT, 04 de dezembro de
2018. Eu, _____ Wyllem Guimarães da Silva- Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral, o digitei e
assino por delegação, autorizada pela Portaria 03/2012/30ªZE.
WYLLEM GUIMARAES DA SILVA
Chefe de Cartório

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
41/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Darwin de Souza Pontes, MM. Juiz da 31ª 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 Canarana/MT e Ribeirão Cascalheira/MT,
circunscrição desta 31ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1º a 30 de novembro de 2018, nos
termos do artigo 77, inciso II do Código Eleitoral, que ficará disponível em Cartório e poderá ser
visualizada

por

meio

do

link:

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

/anexos_de_normativos-edital-41-2018-20181204171644890cb7bcc804d4f5994636284c46362ca4f.pdf
E para ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Canarana, Estado de Mato Grosso, aos quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, José dos Santos Barreto - Chefe de
Cartório o expedi por delegação nos termos da Portaria nº 01/2018/31ªZE-MT.

JOSE DOS SANTOS BARRETO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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JOSE DOS SANTOS BARRETO
Analista Judiciário

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE RELAÇÃO DE ÓBITOS
EDITAL Nº 76/2018
O Dr. Adalto Quintino da Silva, MMª. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, 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) cancelada (s) por óbito, registrados no
ELO no mês novembro de 2018, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 77º, II, do Código Eleitoral.
ELEITOR

INSCRIÇÃO ELEITORAL

ALBERTO HENRIQUE KONZELMANN

022385771805

REVIANE AUGUSTO FERRAREZI

025851611864

KANARI KAMAIURÁ

029610001813

MARIA RAULINO MAIA

012976941864

YAUO KOBAYASTI

000067431813

PAULINO ELIAS PORTELA

005306472372

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, Vera/MT, aos 04(quatro) dia do mês
de novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Analista Judiciário - Chefe de Cartório da 36 Zona Eleitoral que preparei, digitei, conferi, e assinei o
presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

EDITAL DE RELATÓRIO QUINZENAL - 05 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 74/2018
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Adalto Quintino da Silva, município de
Vera, 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, que
encontra-se disponível em Cartório a relação dos eleitores que requereram alistamento e
transferência, bem como os endereços dos eleitores para eventual consulta, com DEFERIMENTO
dos municípios de Vera, Feliz Natal e Santa Carmem, pertencentes à circunscrição da 36ª Zona
Eleitoral, na primeira quinzena de novembro de 2018.
Faz saber, também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos são de 10(dez)
dias da publicação do presente.
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, Vera/MT, aos 04 (quatro) dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Jr. Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Jr. Analista Judiciário, que preparei, digitei, conferi e assinei o presente, por força da Portaria nº 002
/2016- 36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

EDITAL DE RELATÓRIO QUINZENAL - 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 75/2018
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Adalto Quintino da Silva, município de
Vera, 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, que
encontra-se disponível em Cartório a relação dos eleitores que requereram alistamento e
transferência, bem como os endereços dos eleitores para eventual consulta, com DEFERIMENTO
dos municípios de Vera, Feliz Natal e Santa Carmem, pertencentes à circunscrição da 36ª Zona
Eleitoral, na segunda quinzena de novembro de 2018.
Faz saber, também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos são de 10(dez)
dias da publicação do presente.
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, Vera/MT, aos 04 (quatro) dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Jr. Analista Judiciário, que preparei, digitei, conferi e assinei o presente, por força da Portaria nº 002
/2016- 36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº. 24-06.2017.6.11.0038
Inquérito Policial (IP 55/2017/DP de Santo Antônio do Leverger)
Suspeitos: Fabricio Nader e Hyan de tal
Vítima: Justiça Eleitoral
Vistos.
Cuida-se de denúncia anônima (201601428) recebida pela Justiça Eleitoral em 05/10/2016, por
meio do aplicativo Pardal, narrando o recebimento de um áudio em que um eleitor por nome de
HYAN, telefone 81045425, fala que recebeu R$ 50,00 (cinquenta reais) de Fabricio Nardes, vulgo
chocolate, que estava fazendo boca de urna para o candidato a vereador eleito Mauro Amorim,nas
Eleições 2016.
Foi determinada a remessa da denúncia ao Ministério Público Eleitoral para ciência e adoção das
providências cabíveis, com posterior remessa à Delegacia de Polícia Civil.
O relatório de diligência policial (fl. 54/55) informa que foram identificados e ouvidos os envolvidos
(Hyan Bruno R. Magalhães e Fabricio do Nascimento Nardes), assim como testemunhas citadas
durante a investigação (Dalberson do Nascimento Nardes e Vitor Roberto de Amorim). Realizada a
investigação, a autoridade policial conclui que os indícios são suficientes para demonstrar que os
acusados não cometerem o crime em tela.
O Ministério Público Eleitoral requer o arquivamento do feito (fls. 58/58-v).
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O Ministério Público Eleitoral requer o arquivamento do feito (fls. 58/58-v).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, observa-se que razão assiste ao Ministério Público Eleitoral.
Os fatos inicialmente narrados foram investigados e não foram confirmados. Não há a
caracterização do dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral.
A investigação evidencia, em verdade, uma conversa de whatsapp em grupo de amigos com
conotação de brincadeira, não restando demonstrada a compra de votos ou a prática da boca de
urna.
Assim, não havendo elementos mínimos para que se vislumbre a prática de delito eleitoral e não
havendo pedido de providências por parte do Ministério Público, Acolho a cota de fls. 58/58-v e
Determino o arquivamento do feito.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 28 de novembro de 2018.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

DECISÕES
PROTOCOLO SADP Nº 22942/2018
Assunto: Denúncia Pardal MT201810111629149541
Denunciado: Coligação A força da união I
Vistos etc.
Trata-se de denúncia anônima encaminhada pelo Sistema Pardal (MT201810111629149541)
noticiando o uso de camiseta do ex presidente Lula na Escola Hermes Rodrigues de Alcântara, por
professores e diretor da escola e foi anexado vídeo com imagem de pessoa saindo da sala de
professores com camiseta com os dizeres "LULA LIVRE" e o rosto do ex presidente.
À fl. 05 proferi decisão no sentido de que o uso de camiseta, em ambiente escolar, em apoio à
liberdade do ex presidente, não caracteriza, por si só, propaganda eleitoral irregular, por não fazer
referência a candidato que disputa as Eleições.
Em seguida o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento da notícia de
irregularidade, por não visualizar a ocorrência de crime eleitoral.
Do exposto, por não vislumbrar a ocorrência de propaganda eleitoral ou a caracterização de
indícios de crime, em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral determino o
arquivamento da presente denúncia.
Publique-se.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Santo Antônio do Leverger - MT, 21 de novembro de 2018.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO

DE

INSCRIÇÕES

CANCELADAS

POR

FALECIMENTO
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FALECIMENTO

-

EDITAL Nº 66/2018
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a), Juiz(a) Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº
02/2008/41ªZE/MT torna público, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de NOVEMBRO DE
2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação do último edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS. Araputanga, 03 de dezembro de 2018.
ANDRESSA ALVES ALMEIDA BARROS
Servidora Requisitada

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
NOTÍCIA-CRIME Nº 50-52.2018.6.11.0043
VÍTIMA: JUSTIÇA ELEITORAL
AUTOR: IDEMAR DOS SANTOS
Vistos etc.
Foi instaurado o presente autos de Notícia-Crime para apurar a suposta prática do crime previsto
no artigo 39, § 5º, inciso II da Lei nº 9.504l, em desfavor do acusado IDEMAR DOS SANTOS.
À míngua de comprovação de infração eleitoral no presente feito, acolho a cota ministerial de fls. 22
/24, e determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, mediante as cautelas de estilo.
Notifique-se o MPE.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

NOTÍCIA-CRIME Nº 59-14.2018.6.11.0043
VÍTIMA: A SOCIEDADE
AUTOR: IDEMAR DOS SANTOS
Vistos etc.
Acolho integralmente a cota ministerial de fl. 15, e determinando o ARQUIVAMENTO dos autos,
mediante as cautelas de estilo.
Notifique-se o MPE.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 50/2018
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EDITAL Nº 50/2018
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida dos Jatobás, 155, Centro, Guarantã do Norte-MT CEP 78.520-000
Fone/Fax (66) 3552-2838/3350. E-mail: zona44@tre-mt.gov.br
EDITAL nº 50/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, MM. Juiz Eleitoral desta Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que virem o presente EDITAL ou dele tiver
conhecimento que os Partidos abaixo elencados apresentaram a prestação de contas referente ao
exercício financeiro de 2013.
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT
Partido

Unidade

Data da

Eleitoral

Entrega

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO

NOVO

03/12

/downloads/conta_partidaria-pdt-

TRABALHISTA

MUNDO

/2018

novo_mundo-2013-20181203154708605e8a6cf66c535ae6accd9259db2f129ef.pdf

Ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 15
(quinze) dias contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período recurso. E para que se lhe dê ampla divulgação,
inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona Eleitoral,
determinou o excelentíssimo Juiz Eleitoral, a publicação do presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico e no átrio do cartório.
Dado e passado, nesta cidade de
Guarantã do Norte/MT, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi o presente edital.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 75/2018
Processo n°: 51-28.2018.6.11.0046
Partido: Partido Popular Socialista - PPS
Meritíssima Juíza da 46 Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA.
OBJETO: INTIMAÇÃO do Sr. Alessandro Murtha Brandão Santos e do Sr. Fabio Roberto Ribeiro
Cardozo, representantes do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE RONDONÓPOLIS (MT), para que no prazo de 72 (setenta e duas) horas apresentem a
Prestação de Contas referentes ao exercício financeiro de 2017, com as peças exigidas pela
Resolução do TSE n°. 23.546/17, em seu Artigo 29 ou Declaração de Ausência de Movimentação,
conforme o Artigo 28, §3° da referida resolução, caso contrário, as contas serão julgadas como
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conforme o Artigo 28, §3° da referida resolução, caso contrário, as contas serão julgadas como
não prestadas, seguindo a suspensão do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação
e o órgão partidário fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados (Art. 48, §2°, da Resolução
do TSE n°. 23.546/17).
PRAZO: 72 (setenta e duas) horas contados da publicação do Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Juíza Eleitoral
mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso.
Rondonópolis, 04 de dezembro de 2018.
GUSTAVO DA SILVA BRITO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 072/2018
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação
contendo os nomes, e os números de inscrição dos eleitores que realizaram ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA, neste Cartório da 046ª Zona Eleitoral, no período
de 01/11/2018 a 15/11/2018, cujas inscrições foram DEFERIDAS, que ficará disponível em
cartório, para conhecimento dos interessados.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que
fosse afixado o presente edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, ao 04 dias do mês de Dezembro do ano de 2018
(04/12/2018). Eu ___, Gustavo da Silva Brito Chefe de Cartório em substituição legal, preparei e
conferi o presente edital.
GUSTAVO DA SILVA BRITO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 073/2018
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação
contendo os nomes, e os números de inscrição dos eleitores que realizaram ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA, neste Cartório da 046ª Zona Eleitoral, no período
de 16/11/2018 a 30/11/2018, cujas inscrições foram DEFERIDAS, que ficará disponível em
cartório, para conhecimento dos interessados.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que
fosse afixado o presente edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, ao 04 dias do mês de Dezembro do ano de 2018
(04/12/2018). Eu ___, Gustavo da Silva Brito Chefe de Cartório em substituição legal, preparei e
conferi o presente edital.
GUSTAVO DA SILVA BRITO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 074/2018
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - NOVEMBRO 2018
De ordem da Excelentíssima Drª. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza Eleitoral da 46ª ZE
/MT, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento
ao art. do art. 71, IV c/c 77, II ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de novembro de 2018,
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cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de novembro de 2018,
para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, ao 04 dias do mês de dezembro do ano de 2018
(04/12/2018). Eu ___, Gustavo da Silva Brito Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
GUSTAVO DA SILVA BRITO
Chefe de Cartório, em substituição

INTIMAÇÕES
PROCESSO N.º 468-49.2016.6.11.0046
RECORRENTE: ROSALIA FERREIRA DA SILVA ADVOGADOS: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
- OAB/MT 14.885, DANIELA DE OLIVEIRA - OAB/MT 17.793, ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA OAB/MT 16.068, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT 16.169, FELIPE TERRA CYRINEU OAB/MT 20.416, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB/MT 18.970, FERNANDO
FERREIRA SILVA BECKER - OAB/MT 17.905 e LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB/MT
19.363.
Vistos etc.
Ante o pleito à fls. 135, concedo, apenas, o prazo improrrogável de 72 (setenta e duas horas) para
se pronunciar nos termos do art. 62, da Resolução TSE n.º 23.463/2018.
Após, cumpra as demais determinações constantes à fls.129.
Intime. Cumpra.
Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2018.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

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
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não

utilizados (cédulas)
Vistoria de local de votação

Natureza do Documento: CADASTRO ELEITORAL
Guia de multa paga

2008

10 anos

2008,2011,2012,2013

5 anos

Até 2013

1 ano

Protocolo de entrega do Título Eleitoral
(PETE),
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Alistamento Eleitoral (RAE), relativos a
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Eleitor e respectivos PETES

Natureza do Documento: PARTIDOS POLÍTICOS
Comunicação de desfiliação partidária

2007,2008

10 anos

2008

10 anos

Expediente recebido/Expedido de partido
político:
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outros

documentos de denominação genérica
Natureza do Documento: EXPEDIENTE
Ofícios,

ofícios
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e-mail
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2008
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2007
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2008, 2011

1 ano

2008
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requerimento, diversos, etc)
MATERIAIS
Disquetes
Querência-MT, 26 de Novembro de 2018
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral, em substituição
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