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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 530/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, XL do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO a excepcionalidade prevista no art. 27 da Resolução TRE/MT nº 1813/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 9.069/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º DEFERIR, excepcionalmente, o afastamento, desvinculado das funções eleitorais, do
Excelentíssimo Senhor JEVERSON LUIZ QUINTEIRO, Juiz da 39ª Zona Eleitoral - Cuiabá, no dia
10 de dezembro do corrente ano, para participar do X Encontro Anual de Planejamento Estratégico
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em Aracajú/SE.
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 SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 408/2018
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 17 (dezessete) horas na Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme
dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 47728 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 78.994/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - ALTO TAQUARI/MT - 8ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): NUCINEIDE DE JESUS MENCKE
ADVOGADO(S): MAURO ANDRÉ DA SILVA BARBOSA - OAB: 5049/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
2) PROCESSO Nº 10835 - CLASSE RC - PROTOCOLO Nº 30.815/2015
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - TANGARÁ
DA SERRA/MT - 19ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): VALDIR LIMA CAJADO
ADVOGADO(S): RONI CEZAR CLARO - OAB: 20.186-O/MT
RELATOR: Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
3) PROCESSO PJe Nº 0601726-18.2018.6.11.0000 - CLASSE PC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEIÇÕES 2018 - CUIABÁ/MT
REQUERENTE: HÉLIO ALVES DA SILVA
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
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RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos cinco dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601304-43.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 814/2018/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS
SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
Número do Processo PJE: 0601304-43.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2018.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600913-88.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 0600913-88.2018.6.11.0000 - REPRESENTAÇÃO
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica se o
seguinte Edital de Intimação expedido nos respectivos autos abaixo mencionados (Lei nº 11.419
/2006, artigo 4º, § 2º):
1) PROCESSO PJE Nº 0600913-88.2018.6.11.0000 CLASSE Rp
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA POLÍTICA PROPAGANDA ELEITORAL
RECORRENTE: JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT 5493/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT
7860/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT 23212/O, AMANDA DA COSTA LIMA ROSA
SILVA - OAB/MT 15793/O
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE MATO GROSSO 45-PSDB / 40-PSB / 28PRTB / 17-PSL / 23-PPS / 27-DC / 70-AVANTE / 51-PATRI / 44-PRP / 77-SOLIDARIEDADE

Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT5493/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB
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Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT5493/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB
/MT7860/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O, AMANDA DA COSTA LIMA
ROSA SILVA - OAB/MT15793/O, ELY MACHADO DA SILVA OAB/MT 9620/O
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "A FORÇA DA UNIÃO" (PR/ PV/ PRB/ PT/ PTB/ PODEMOS/ PMN/
PCdoB/PP)
Advogado(s): DARLÃ EBERT VARGAS - MT20010/A GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O
LENINE POVOAS DE ABREU - MT17120/O LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - MT6525/O MARCEL
NATARI VIEIRA - MT13422/O MARCIO ANTONIO GARCIA - MT12104/O MAURICIO JOSE
CAMARGO CASTILHO SOARES - MT11464/O NESTOR FERNANDES FIDELIS - MT6006/O
RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - MT18646/O ROSSILENE BITENCOURT IANHES
BARBOSA - MT5183/O WAGNER DE BARROS FERRETTI - MT13530/O WELITON WAGNER
GARCIA - MT12458/O
RELATOR: DOUTOR PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ
OBJETO: INTIMAÇÃO dos patronos da parte agravada (Coligação A Força da União PR/PV/PRB
/PT/PTB/PODEMOS/PMN/PCdoB/PP), para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de
instrumento e ao recurso especial, no prazo de 3 dias.
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2018.

PROCESSO 0601018-65.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601018-65.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALADIR LEITE ALBUQUERQUE SENADOR REQUERENTE:
ALADIR LEITE ALBUQUERQUE ADVOGADO: OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O
REQUERENTE: SONIA MARIA ALVES REQUERENTE: ANTONIO MARCOS LEITE DA SILVA
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 585872:
Vistos etc...,
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de Aladir Leite Albuquerque, candidato a
senador nas eleições de 2018.
Após regular processamento a CCIA, através do evento id. n. 565972, emitiu Parecer Técnico
Conclusivo opinando pela aprovação das contas.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação [id. n. 579272] opinou pela aprovação
das contas, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.540/1997, c/c o artigo 77, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o relatório.
Decido.
É o caso de aprovação das contas de campanha.
A arrecadação e os gastos de recursos por partidos e candidatos, bem como a prestação de
contas das eleições 2018, estão disciplinados na resolução TSE n.º 23.553/2017.
Assim, conforme relatado, após regular processamento da prestação de contas de Aladir Leite
Albuquerque referente aos recursos arrecadados e as despesas efetuadas por ocasião das
eleições 2018, a área técnica deste Tribunal e o Ministério Público Eleitoral se manifestaram de
forma convergente, pela aprovação da contabilidade, diante do cumprimento das exigências legais
e da ausência de qualquer mácula.
Em análise minuciosa, foi possível depreender o acerto das mencionadas manifestações.
Com estas breves considerações, com fundamento no Art. 41, XXIII, do Regimento Interno deste
Tribunal, em harmonia com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas de Aladir Leite
Albuquerque, referentes às Eleições 2018.
Intimem-se.
Publique-se.
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Publique-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601120-87.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601120-87.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEFERSON WAGNER RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JEFERSON WAGNER RAMOS ADVOGADO: JONAS RACHID MURAD FILHO OAB/MT006105 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Se o prestador de contas tiver sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado, deve
ocorrer por meio de mural eletrônico [Art. 101, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017],
bem como esta decisão cumprida em regime de plantão;
4. Caso o prestador de contas não tenha sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado,
deve ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico;
5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
6. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
7. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 [três] dias para cumprimento;
8. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601321-79.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601321-79.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA
NETO - OAB/MT23031/O ADVOGADO: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB/MT10405/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Vistos,etc.
Certifique nestes autos se o(s) advogado(s) que consta na autuação está regularmente habilitado
por instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito.

Caso o(a) advogado(a) que conste na autuação não esteja regularmente constituído(a) nos autos
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Caso o(a) advogado(a) que conste na autuação não esteja regularmente constituído(a) nos autos
mediante instrumento de mandato, o candidato deverá ser intimado pessoalmente, para que, no
prazo de 3 (três) dias, regularize a representação processual, sob pena das contas serem julgadas
como não prestadas (Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017).
Havendo regular habilitação, abra-se VISTA à douta Procuradoria Regional Eleitoral para
apresentação de parecer, no prazo de 02 (dois) dias, conforme disposto no art. 76, caput, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Na sequência, voltem-me os autos conclusos para decisão.
Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça.
Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 (três) dias para cumprimento.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2018.
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator

PROCESSO 0601351-17.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601351-17.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE LUIZ DE MAGALHAES DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JORGE LUIZ DE MAGALHAES ADVOGADO: SILVERIO SOARES DE MORAES OAB/MT12006/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Se o prestador de contas tiver sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado, deve
ocorrer por meio de mural eletrônico [Art. 101, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017],
bem como esta decisão cumprida em regime de plantão;
4. Caso o prestador de contas não tenha sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado,
deve ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico;
5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
6. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
7. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 [três] dias para cumprimento;
8. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601474-15.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601474-15.2018.6.11.0000
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2821

Cuiabá, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018

7

REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601474-15.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA LUCIA CAVALLI NEDER SENADOR REQUERENTE:
MARIA LUCIA CAVALLI NEDER ADVOGADO: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - OAB
/MT19856/O ADVOGADO: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB/MT19825/O REQUERENTE:
GILMAR SOARES FERREIRA ADVOGADO: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - OAB
/MT19856/O ADVOGADO: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB/MT19825/O REQUERENTE:
ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA ADVOGADO: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB
/MT19825/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
1. Certifique nos autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se os prestadores de contas foram eleitos;
2. Havendo regular habilitação, intimem-se os prestadores de contas através de seu advogado
para que, no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017],
manifestem-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos,
procedendo da forma prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os
documentos solicitados pela CCIA;
3. Se os prestadores de contas tiverem sido eleitos, sua intimação, através de seu d. advogado,
deve ocorrer por meio de mural eletrônico [Art. 101, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553
/2017];
4. Caso os prestadores de contas não tenham sido eleitos, sua intimação, através de seu d.
advogado, deve ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico;
5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita aos prestadores de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias,
sem prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverão
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
6. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
7. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 [três] dias para cumprimento;
8. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 174-43.2013.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2012 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL/MT - MEMORANDO Nº
0005/2013/CCIA
REQUERENTE: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DO TRE/MT
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - PRESIDENTE
REQUERENTE: WILSON CONCEIÇÃO LARA DE BARROS - TESOUREIRO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL /MT
Advogado: José Roberto de Freitas Cavalcante - OAB: 6.825/Mt
RELATOR(A): DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Observo que a prestação de contas de que tratam estes autos foi julgada em 08/11/2016 (Acórdão
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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Observo que a prestação de contas de que tratam estes autos foi julgada em 08/11/2016 (Acórdão
n. 25949 - fls.311/312), na qual desaprovou as contas do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL /MT relativa ao exercício financeiro de 2012 com aplicação
das seguintes sansões: [I] suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, pelo período
de 04 (quatro meses); [II] o recolhimento, pelo Diretório Regional do Partido do Socialismo e
Liberdade/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no montante de R$ 499,42
(quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigidos até a
data do efetivo comprimento desta determinação.
Diante desta decisão, o referido diretório apresentou embargos de declaração, os quais foram
rejeitados, em decisão fundamentada de fls.339/341 (Acórdão nº26095).
Irresignado, o DIRETÓRIO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL /MT (fls.279/281), interpôs
Recurso Especial pelo o qual teve seu seguimento negado pela então Presidente desta Egrégia
Corte, Desembargador Márcio Vidal (fls.358/361).
Após, os requerentes interpuseram recurso de Agravo perante o Tribunal Superior Eleitoral (fls.369
/373) que, de igual forma teve seguimento negado (fls.385/396).
Em virtude desta negativa, os requerentes apresentaram recurso "Agravo Interno" , sendo, na
oportunidade, julgado em consonância com parecer do Ministério público Eleitoral (fls.407/411)
pelo seu desprovimento (fls.414/415).
O Acórdão retro transitou em julgado em 04/04/2018, conforme Certidão de fl.433.
Devidamente intimados, transcorreu in albis o prazo para manifestação do DIRETÓRIO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL /MT, restando ausente qualquer providência no sentido de
recolhimento dos valores devidos (Certidão de fl.458).
É o relato do necessário.
O caput do art. 61, da Res. TSE nº 23.546/2017, dispõe que:
"Transcorrido o prazo previsto na alínea b do inciso I do caput do art. 60, sem que tenham sido
recolhidos os valores devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve
encaminhar cópia digital do processo à Advocacia-Geral da União (AGU), para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de
cumprimento de sentença, nos termos do Código de Processo Civil (CPC)" .
Diante do exposto DETERMINO a remessa de cópia digital dos presentes autos à Advocacia-Geral
da União para que promova as medidas cabíveis visando à execução do presente, nos termos
estabelecidos pelo art. 61 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2018.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2018.
JACQUES DE BARROS LOPES
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-91.2011.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO PROGRESSISTA PP - CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
REQUERENTE: FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO, PRESIDENTE REGIONAL DO PP/MT
Advogado: Hélio Udson Oliveira Ramos - OAB: 6699/Mt
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB: 14.517/Mt
RELATOR(A): DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
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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RELATOR(A): DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Decisão/Despacho:
"Vistos,
1. À Advocacia-Geral da União para manifestar-se quanto a todo o processado, notadamente
quanto ao pedido de fls. 1.131/1.141.
2. Publique-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2018.
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Relator"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2018.
JACQUES DE BARROS LOPES
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PETIÇÃO Nº 39 (7094-09.2008.6.11.0000)
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS RELATIVO AOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NÃO
APRESENTARAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2007 - PSOL/MT
REQUERENTE: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRE/MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL /MT
Advogado: José Roberto de Freitas Cavalcante - OAB: 6.825/Mt
REQUERENTE: CLEUZA DIAS LEITE, TESOUREIRA DO PSOL/MT (29/07 a 31/12/2007)
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB: 14.517/Mt
REQUERENTE: HELIO ANTUNES BRANDÃO, PRESIDENTE DO PSOL/MT (01/01 a 22/04/2007)
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB: 14.517/Mt
RELATOR(A): DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Defiro o petitório de fls. 361/361-v. apresentado pela Procuradoria da União, e determino a
intimação dos executados, por meio de seus advogados constituídos nestes autos, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias comprovem o recolhimento das demais parcelas restantes, bem como da
multa e honorários no valor de R$ 690,49 cada, conforme os cálculos elaborados pela credora,
mediante Guia de Recolhimento da União - GRU na forma por ela especificada para recolhimento
da multa e dos honorários advocatícios, juntando, nestes autos, os comprovantes de quitação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de novembro de 2018.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator"
JACQUES DE BARROS LOPES
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601519-19.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601519-19.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOELSON FERNANDES DO AMARAL DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOELSON FERNANDES DO AMARAL ADVOGADO: CARLOS ODORICO
DORILEO ROSA JUNIOR - OAB/MT13822/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
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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1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Se o prestador de contas tiver sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado, deve
ocorrer por meio de mural eletrônico [Art. 101, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017],
bem como esta decisão cumprida em regime de plantão;
4. Caso o prestador de contas não tenha sido eleito, sua intimação, através de seu d. advogado,
deve ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico;
5. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
6. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
7. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 3 [três] dias para cumprimento;
8. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá (MT), 3 de dezembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0601630-03.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601630-03.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICÃO 2018 JUAREZ PEREIRA VIDAL DEPUTADO ESTADUAL ADVOGADO:
JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB/MT20920 REQUERENTE: JUAREZ PEREIRA VIDAL
ADVOGADO: JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB/MT20920 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se o candidato, por meio dos seus
advogados (DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 529722), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 003451/2017
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
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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2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 360/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 121224/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao(à) servidor(a) Marcos José Muniz Costa,
Técnico Judiciário, Área de atividade: Administrativa, passando da Classe A, padrão 2 para a
Classe A, Padrão 3 com efeitos a partir de 05/12/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 003454/2017
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 362/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 121281/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao(à) servidor(a) WILHIANO SOUZA E SILVA,
Técnico Judiciário, Área de atividade: Administrativa, passando da Classe A, padrão 2 para a
Classe A, Padrão 3 com efeitos a partir de 05/12/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 003810/2013

1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
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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1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 368/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 121408/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao(a) servidor(a) Emerson Pereira Santos, Técnico
Judiciário, Área de atividade: Administrativa, passando da Classe C, padrão 12 para a Classe C
Padrão 13 com efeitos a partir de 28/11/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3176/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 357/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 120725/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional o(a) servidor(a) LUMIERI MARTINS RECH, Analista
Judiciário, Área de Atividade: Judiciária, passando da Classe B, padrão 8 para a Classe B Padrão
9 com efeitos a partir de 03/11/2018.
6. Por oportuno, acato a propositura contida no item 6 da sobredita manifestação técnica da CED
/SPT3 , para considerar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a parcela
remuneratória paga em atraso em data superior a 30 (trinta) dias, a serem contados do retorno do
processo à CED, após procedida a avaliação de desempenho pelo servidor e sua chefia imediata.

7. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
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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7. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
1 Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria nº 117, de 18 de
abril de 2018, publicada na edição DJE nº 2625, de 19 de abril de 2018. 2 Art. 5º Ao ocupante do
cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou ausências, ao seu
substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de regência, praticar os
seguintes atos:
2 Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
(...)
I - conceder: Progressão Funcional e Promoção dos servidores.
3 Item 6 da Informação da CED/SPT - "Considerando que o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº
19/2012 (Procedimento Administrativo nº 20.362/2010) prevê a incidência de correção monetária e
juros de mora sobre a parcela remuneratória paga em atraso a servidor e pensionista deste
Tribunal, considerando como atraso, o pagamento efetuado em data superior a 30(trinta) dias,
contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da implementação do direito,
quando este independer de requerimento, ponderamos que em processos de movimentação
funcional de servidores, seja considerado atraso, o pagamento efetuado em data superior a 30
(trinta ) dias, contados do retorno do processo à CED, após procedida a avaliação de desempenho
pelo servidor e sua chefia imediata.
7. Ressaltamos que o presente PAe foi encaminhado em 05/11/2018 e retornou a esta Unidade em
28/11/2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3452/2017
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 361/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 121217/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao(à) servidor(a) ISABELLA CRISTINA DA COSTA
MEJIA, Técnico Judiciário, Área de atividade: Administrativa, passando da Classe A, padrão 2 para
a Classe A, Padrão 3 com efeitos a partir de 05/12/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3458/2017
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 363/2018/SSAA/CED (doc. eletrônico
nº 121372/2018);
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao(à) servidor(a) SILVIA ADRIANA SANCHETT,
Analista Judiciário, Área de atividade: Administrativa, passando da Classe A, padrão 2 para a
Classe A, Padrão 3 com efeitos a partir de 07/12/2018.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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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c876b9f8ac96ed8f6809300be751b275.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

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
cancelamento pode ser acessada por meio do seguinte "link" http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-3379-2017-20181204172338268Diário 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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arquivos/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 6ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
EF Nº 94-90.2015.6.11.0006
EXEQUENTE: a União
EXECUTADO: Chuenlay da Silva Marques
Advogado: Hamilton Lobo Mendes Filho (OAB/MT nº 10791)
Rh.
Suspendo o curso desta execução, com fulcro no art. 40, caput, da Lei das Execuções Fiscais (Lei
nº 6.830/80), c/c art. 922 do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo requerido, sem manifestação, encaminhe-se ao exequente para que se
manifeste sobre o eventual prosseguimento da execução (parágrafo único do art. 922 do CPC).
Intime-se.
Cáceres-MT, 3 de dezembro de 2018.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

PC Nº 55-88.2018.6.11.0006
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - INADIMPLÊNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
MUNICÍPIO: CÁCERES-MT
REPRESENTANTES: JAMES FRANK MENDES CABRAL (PRESIDENTE) e ANFELINA DE
OLIVEIRA COSTA (TESOUREIRA)
ADVOGADO: GASPAR SCHMIDT (OAB/MT Nº 6175-0)
Vistos, etc.
Observo que o representante da agremiação não apresentou as contas de campanha relativas às
Eleições de 2018 com a utilização do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE 2018,
mas mera declaração de ausência de movimentação financeira.
Desta feita, notifique-se o representante da agremiação, por meio da publicação deste no DJE,
para que no prazo de 03 (três) dias, apresente as contas relativas às Eleições de 2018, através do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2018 - SPCE, sob pena de serem consideradas
como não prestadas.
Cáceres-MT, 04/12/2018.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 16ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 447-66.2016.6.11.0016

PROTOCOLO Nº 88.306/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - SANTA CRUZ DO
XINGU
CNPJ: 16.103.215/0001-78

Nº CONTROLE: P45000490980MT3793036

DATA ENTREGA: 07/03/2018 às 11:47:12

DATA GERAÇÃO: 18/04/2018 às 10:44:34

ADVOGADO: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB/MT 12.797-B
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 na campanha relativas
às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações e à obtenção de
esclarecimentos, o prestador de contas não se manifestou, permanecendo as irregularidades.
1. Relatórios financeiros de campanha
1.1. Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA
¹
Nº CONTROLE

DATA CNPJ / CPF

NOME

RECIBO ELEITORAL

VALOR
R$
²%

CELIO
P45000490980MT3793036

27/10 939.908.399- OLIVEIRA
/2016 34

DE SOUZA

P45000490980MT000002E

100,00
00,2353

JUNIOR
P45000490980MT3793036

P45000490980MT3793036

27/10 283.289.229- ALOISIO
/2016 91
24/10 25.582.575
/2016 /0001-90

KLEIN

P45000490980MT000003E

JOSINALDO
LOPES

P45000490980MT000001E

VEREADOR

50,00
00,1176
275,00
00,6471

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
2. Prestação de contas parcial
2.1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016).
3. Prestação de contas final
3.1. Prestação de contas entregue em 10/11/2016, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3.1. Prestação de contas entregue em 10/11/2016, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
4. Peças integrantes
4.1. As peças obrigatórias que devem integrar a presente prestação de contas são aquelas
relacionadas no art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015 e também determinado em despacho de
fls. 34/35 conforme segue:
"a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional
habilitado em contabilidade;" Juntado aos autos às fls. 49/50.
"b) recibos eleitorais emitidos;" Foram emitidos três recibos eleitorais de nº 1 (Josinaldo Lopes vereador - fls. 63), nº 2 (serviços advocatícios - fls. 64) e 3 (serviços contábeis - fls. 64).
"c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis
em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de
eventos;" O partido declarou que não teve receitas oriundas da comercialização de bens/serviços
ou eventos (fls. 54). Às fls. 63 foi juntado o demonstrativo de receitas recebidas comprovando o
valor de R$ 275,00 repassados pelo Sr. Josinaldo Lopes, candidato a vereador. Esse mesmo valor
aparece no extrato bancário juntado às fls. 79/V. Quanto a receitas estimáveis em dinheiro (fls. 64),
foi declarado o valor de R$ 50,00 para serviços contábeis e R$ 100,00 para serviços advocatícios.
"d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:"
"1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;" Nas fls. 69 o partido declara que não recebeu
bens móveis ou imóveis.
"2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o
valor informado seja inferior a estes;" Nas fls. 64 foi juntada declaração de recebimento de
estimáveis em dinheiro no valor de R$ 150,00 provenientes de serviços contábeis e advocatícios.
"e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;" O partido declarou que
não realizou doações a candidatos e ou partidos (fls. 55).
"f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;"
Apresentado relatório de transferência entre contas sem movimentação (fls. 62).
"g) receitas e despesas, especificadas;" O partido, teve uma receita estimável em dinheiro no valor
de R$ 150,00, para serviços advocatícios e contábeis (fls. 64) e, o valor de R$ 275,00 proveniente
de sobras de campanha (fls. 63) e, despesas com tarifas bancárias no valor de R$ 29,00 (fls. 79/V).
"h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;" Foi declarado que não teve dívidas de campanha
(fls. 58) além da tarifa bancária cobrada após as eleições no valor de R$ 29,00 (fls. 79/V).
"i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;" Não foi apresentado relatório ou
nota explicativa.
"j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;" Não foi apresentado relatório
ou nota explicativa.
"k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do
período de realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à
identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;" No relatório de
fls. 68 foi declarado que não houve movimentação.
"l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária,
a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de
receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;" No relatório
de fls. 56 foi declarado que não houve movimentação.
"II - pelos seguintes documentos:"
"a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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"a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;" Foi juntado às fls. 48 cópia do contrato de abertura da conta corrente nº 31.841-8,
agência nº 3989-6, na data de 24/08/2016. Nas fls. 08-10 constam extratos bancários com saldo no
valor de R$ 246,00, comprovando a movimentação de acordo com os relatórios apresentados. Por
sua vez, na petição de fls. 44-46, mais especificamente nos itens 5 e 6, o partido afirma que fez a
abertura de duas contas bancárias. Além da destinada a outros recursos (nº 31.841-8), uma conta
para movimentação específica de recursos do Fundo Partidário, solicitando que a Agência do
Banco do Brasil da cidade de Confresa/MT fosse oficiada (fls. 76) para a emissão dos extratos da
conta destinada ao recebimento de recursos do Fundo Partidário (ainda que encerrada). Em
resposta (fls. 78-84) o Banco do Brasil encaminha, somente, os extratos da conta 31.841-8 com a
movimentação declarada pelo partido.
"b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das
sobras financeiras de campanha;" No extrato bancário de fls. 10 comprova um saldo no valor de
R$ 246,00, porém não foram juntados aos autos comprovante de recolhimento de sobras. Nos
extratos apresentados pelo Banco do Brasil da cidade de Confresa (fls. 79-84) demonstra que o
partido não recolheu a sobra de R$ 246,00 no mês de outubro de 2016 e que a partir do mês de
abril de 2017 a agencia iniciou a cobrança de tarifa no valor mensal de R$ 18,90, em julho passou
a cobrar R$ 18,95, em janeiro de 2018 R$ 19,20 e, em abril cobrou R$ 18,00 zerando a conta.
"c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 desta resolução;" Em consultas aos sistemas
eleitorais, comprovantes juntados por esta servidora, o partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário.
"d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;" Nas fls. 69 o partido
declarou que não teve movimentação.
"e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo
partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 27;" Foi declarado pelo
partido que não houve despesas efetuadas e não pagas (fls. 58).
"f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;" Às fls. 06 e
07, foram juntadas cópias de procurações do presidente e da tesoureira. Às fls. 41 foi juntada
procuração original do presidente.
"g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;" O
partido declarou às fls. 67 que não recebeu recursos de origem não identificada.
"h) notas explicativas, com as justificações pertinentes." Foram apresentadas no corpo da petição e
consideradas no decorrer da análise da prestação de contas.
5. CNPJ do Partido
5.1. Analisando o contrato de abertura de conta bancária apresentado pelo Partido, foi constatado
que o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Santa Cruz do Xingu usou o CNPJ
15.725.605/0001-17 (Santa Cruz do Xingu) para a abertura da conta. Já em consulta ao SPCE
Web e aos relatórios apresentados na prestação de contas pelo Partido, estão com o CNPJ
16.103.215/0001-78 (São José do Xingu). Foi emitida e juntada a Certidão da Composição Comissão Executiva do PSDB de Santa Cruz do Xingu onde o Partido está utilizando o CNPJ
16.103.215/0001-78 que é de São José do Xingu. O Partido deve providenciar a correção junto aos
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16.103.215/0001-78 que é de São José do Xingu. O Partido deve providenciar a correção junto aos
seus órgãos de cadastro.
6. Considerações finais
6.1. Desse modo, manifesta-se:
a. pela DESAPROVAÇÃO das presentes contas;
b. pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 67 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
É o parecer. À consideração superior.
Vila Rica/MT, 5 de dezembro de 2018.
QUELEN BORGHESAN
Servidora Requisitada

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
MS 94-52.2018
Mandado de Segurança 94-52.2018.6.11.0017
Protocolo: 21159/2018
Impetrante: Hur-Carlos Santos França
Advogado: Dr. Hur-Carlos Santos França OAB/MT 22.850-O
Impetrados: Francisco de Campos Lima Neto - Chefe de Cartório
Marina Tostes Miranda Barroso - Técnica Judiciária
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para tentar, liminarmente, regularizar os direitos
políticos do impetrante que estava com seus direitos suspensos e visava à participação nas
Eleições de 2018.
O Mandado de Segurança foi protocolizado no dia 02/10/2018 e devidamente decidido no mesmo
dia, com publicação integral no DJE - Diário da Justiça Eletrônico em 03/10/2018.
No dia 09/10/2018, após a realização do primeiro turno das Eleições 2018, foi determinado
encaminhamento para conhecimento do Ministério Público Eleitoral, diante da perda do objeto do
presente writ.
Porém, conforme petição protocolizada nº 26764/2018, datada de 29/11/2018, alega o impetrante
ter sido cerceado em seu direito de defesa, pois foi impossibilitado de realizar a carga dos autos.
Desde logo, não vislumbro qualquer irregularidade nos autos, pois a decisão de fl. 57/58 foi
publicada integralmente, conforme documento de fl. 60, bem como os autos permaneceram em
cartório até a realização do primeiro turno.
Ainda, cabe informar, que a situação do impetrante foi devidamente regularizada após a reabertura
do cadastro eleitoral, motivo pelo qual não vejo interesse processual no requerimento apresentado.
Por fim, apesar de todo o exposto, não cabe a esse juízo eleitoral a análise das condições
recursais, motivo pelo qual mantenho integralmente a decisão de fl. 61, para determinar, após a
publicação desta decisão, o imediato arquivamento dos autos em Cartório.
Havendo interposição de recurso, a qualquer tempo, pelo impetrante, determino o
encaminhamento dos autos para apresentação de contrarrazões do Ministério Público Eleitoral, se
entender necessário, e posteriormente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Cumpra-se.
Arenápolis/MT, 04 de dezembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
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MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
AP 2662-56.2009
Processo: 903/2009 (2662-56.2009.6.11.0017
Protocolo nº: 17.100.167/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciada: Leonice Duarte de Paula
Advogado: Rodrigo Tobias Chaves da Silva OAB/MT 21.822-O
Despacho
Tendo em vista a participação desta magistrada no Curso de Formação Como Facilitadores de
Círculos de Construção da Paz, que será realizado de 12 a 14 de dezembro de 2018, redesigno a
audiência de instrução e interrogatório para o dia 11 de março de 2019, às 14:20.
Determino que os autos sejam remetidos para o Fórum da comarca de Arenápolis até o dia 12 de
dezembro de 2018, visando à intimação da parte, da alteração do dia da audiência, pois não
haverá tempo hábil para intimação por carta precatória.
Expeça-se o necessário para comunicação e intimação da testemunha de acusação já intimada.
Após, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, determino a intimação do acusado,
seu defensor e das testemunhas, caso não tenham sido cientificados no dia 13 de dezembro de
2018.
Por fim, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público Eleitoral para ciência da
audiência de instrução e interrogatório.
Cumpra-se.
Arenápolis, 30 de novembro de 2018.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 42-47.2018.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.471/2018
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira
Advogado: Vladimir de Lima Brandão, OAB/MT 5812
Vistos etc.
Intime-se o Partido da Social Democracia Brasileira, representação municipal de Nossa Senhora
do Livramento, através do DJE/TRE-MT para, no prazo de 3 dias, se manifestar sobre o Parecer
Técnico de fls. 28 e a manifestação ministerial de fls. 29/33.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 4 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ RONDON LUZ
Juiz Eleitoral

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA REVISÃO BIOMÉTRICA
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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
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
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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
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
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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 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
42/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 31ª Zona Eleitoral - Canarana, Mato Grosso, Dr. DARWIN DE
SOUZA PONTES, no uso de suas atribuições legais etc., TORNA PÚBLICO, a todos quanto o
presente edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 31ª Zona Eleitoral, no período de 01/11/2018 a 30/11
/2018, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme relação anexa
disponível em cartório e no link abaixo: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-42-2018-2018120417545632978c0c32ba5625996a2abcc56c49748a9.pdf
Ficam intimados os partidos políticos para, querendo, interporem recurso contra o deferimento dos
requerimentos no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste edital, nos termos do § 6º
do art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º
do art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art. 7ª da Lei nº 6.996/1982. E, para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que fosse o presente Edital afixado no local de
costume.
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, Analista Judiciário, Chefe de
Cartório, o expedi por delegação, nos termos da Portaria nº 01/2018/31ªZE-MT.
JOSE DOS SANTOS BARRETO
Analista Judiciário

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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SENTENÇAS
SENTENÇA - PRESTAÇÃO CONTAS Nº 47-27.2018.6.11.0034 - NATAL E
JHEAN - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
PROCESSO N.º 47-27.2018.6.11.0034 - PC
CLASSE: PC
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
CANDIDATOS: NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO e JHEAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016, pelos candidatos NATAL ALVES
DE ASSIS SOBRINHO e JHEAN CARLOS DE OLIVEIRA, no município de Planalto da Serra/MT.
Conforme preconizado no art. 44 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, não houve autuação prévia
da apresentação parcial das contas de campanha, tendo sido agregada posteriormente a estes
autos, a prestação de contas final.
Foram recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega), e processada no
sistema simplificado, conforme prescreve o art. 57, § 1º, da Resolução TRE/MT 2192/2018.
Diante do parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral após a realização da análise
técnica das peças apresentadas, as contas devem ser aprovadas, com a ressalva da ausência da
prestação de contas parcial.
Houve manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando no sentido de que os candidatos
fossem intimados para complementarem as ausentes informações.
Intimados, os prestadores das contas complementaram as informações requeridas pela
representante Ministerial, conforme páginas 97/114.
Fundamento e decido.
II. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apreciadas as contas à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, Resolução TSE n.º
23.463/2015 e Resolução TRE/MT 2192/2018, denota-se que foram apresentadas as peças
obrigatórias e necessárias para análise e respectivo julgamento.
Em princípio, observa-se que os candidatos apresentaram tempestivamente suas contas, para as
quais foram adotadas o sistema simplificado de análise, conforme disposto no art. 28, §§ 9º, e art.
11 da Lei nº 9.504/1997, além do preceituado no art. 57 da Resolução TSE 23.463/2015. No
presente caso, além dos candidatos apresentarem os documentos exigidos no art. 59 da
Resolução TSE 23.463/2015, verifica-se que não foram verificadas as irregularidades descritas no
art. 60 do citado normativo.
Portanto, as inconsistências ou falhas encontradas, foram supridas pelos candidatos ante as
justificativas e documentação apresentada, sendo diminuta a detectada irregularidade,
proporcionalmente ao contexto da campanha eleitoral, de modo que, não guarda a necessária
gravidade para legitimar um Juízo de Desaprovação em face dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Neste sentido vem decidindo os Tribunais. Vejamos:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. SENTENÇA PELA DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO ATRIBUÍDA A DOADOR SEM
CAPACIDADE FINANCEIRA / ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AFASTADA. DOAÇÃO DE BEM
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO DOADOR. OMISSÃO
DE RECEITAS. VALOR INFERIOR A 3% [TRÊS POR CENTO] DAS RECEITAS DA CAMPANHA.
PEQUENO MONTANTE. FALHA SEM GRAVIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA
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PEQUENO MONTANTE. FALHA SEM GRAVIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza doação de origem não identificada
veículo cuja propriedade se possa obter mediante consulta aos dados da prestação de contas
disponibilizado no site do TSE; 2. Sendo o valor indicado na prestação de contas apenas estimável
em dinheiro, não há que se falar em ausência de condições financeiras para efetuar a doação; 3.
Ausência de registro de despesas de pequeno valor, sem elementos outros a indicar maior
gravidade, por si só, não tem o condão de macular todo o conjunto da contabilidade em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 4. Contas aprovadas com ressalvas.
Provimento parcial do recurso. (TRE/MT - ACÓRDÃO Nº 26337 - PC 79648. Relator: ULISSES
RABANEDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-MT: 21/09/2017, Página 2/3).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESPESA NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1 - Verifico que o
candidato omitiu doações e despesas na segunda prestação de contas parcial. Contudo, o fato de
o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão
inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente
após a prestação final. 2 - A COCIN informa que identificou, mediante procedimento de
circularização, a existência de nota final não declarada pelo candidato na presente prestação de
contas. Todavia, verifico que o valor envolvido na irregularidade é inexpressivo (R$ 1.050,00) e
corresponde a apenas 6,11% do total de recursos movimentados na campanha, o que, tendo em
conta o princípio da proporcionalidade, é insuficiente para macular as contas. 3 - Contas aprovadas
com ressalvas. (TRE/ES - PC 104523 VITÓRIA-ES. Relator: CRISTIANE CONDE CHMATALIK,
Data de Julgamento: 26/08/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TREPI, 02/09/2015, Página 8/9).
Como dito, na presente prestação de contas restou detectado apenas erros formais e materiais, os
quais, por si sós, não ensejam um Juízo de Desaprovação das Contas. Portanto, sendo justo,
razoável e proporcional à incidência da ressalva, a qual figura como "meio termo" entre a perfeição
e a imperfeição de uma prestação de contas das eleições, não é o bastante para desaprovação.
As balizas desse "meio termo" estão estampadas nos parágrafos 2º do art. 30 da Lei 9.504/97, que
autoriza a aprovação das contas com ressalvas, quando o conjunto de falhas materiais não
comprometer o resultado da análise da prestação de contas. Senão vejamos:
Art. 30. (...)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. (G.N)
Com efeito, a medida desse comprometimento quanto ao resultado das contas, está justamente na
possibilidade de se aferir a confiabilidade, lisura e transparência dos dados apresentados, de modo
a permitir a conclusão de que a contabilidade traduz, com significativa margem de fidedignidade,
aquilo que ocorreu na campanha; - o que se verifica pela documentação acostada aos presentes
autos.
III. DO MÉRITO.
DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e da Lei n° 9.504/1997,
julgo aprovadas, com ressalvas, as contas dos candidatos NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO e
JHEAN CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97, c/c o inciso II da Resolução
TSE n° 23.463/2015, uma vez que as falhas verificadas não comprometem a regularidade das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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JHEAN CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97, c/c o inciso II da Resolução
TSE n° 23.463/2015, uma vez que as falhas verificadas não comprometem a regularidade das
contas apresentadas.
Intime-se do teor desta decisão os candidatos, mediante Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
conforme art. 19 da Resolução TRE/MT n.º 1846/2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe, arquivando-se estes
autos.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 5/12 2018.
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 2-11.2018.611.0038
Correição em Primeiro Grau
Vistos etc.,
Trata-se de procedimento administrativo de correição em primeiro grau de 2018 instaurado nos
moldes do Provimento CRE/MT nº 17/2012 e Orientação CRE/MT nº 02/2017.
Publicado o edital (fl. 07) de ciência aos interessados, não foi apresentada reclamação, sugestão
ou comentários acerca dos trabalhos cartorários.
Designado o servidor chefe de cartório para atuar como secretário dos trabalhos, mediante
compromisso (fl. 18), não foi apresentada impugnação pelos interessados.
No período correcional (10 a 12/04/2017) não houve questionamento aos trabalhos realizados.
Foram correicionados 70 (setenta) processos, com o devido impulsionamento por este juízo,
quando necessário, e verificados os livros, papéis e instalações do cartório eleitoral, sendo as
observações consignadas na ata.
Após a juntada aos autos do relatório extraído do Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais
(SICEL) às fls. 37/66, encaminhou-se os documentos afetos à correição à Corregedoria Regional
Eleitoral de Mato Grosso, conforme determinado no Provimento CRE/MT nº 17/2012 (fl. 67) e
registrado nos PAE nº 2319/2018.
Conforme certidão de fl. 70, até a presente data não houve a mudança de prédio do cartório
eleitoral da 38ª ZE/MT, razão pela qual determino que as providências constantes da ata de
correição, relacionadas à adequação do espaço físico, sejam novamente analisadas por este juízo
quando da realização da correição ordinária de 2019, prevista para os meses de fevereiro a abril
próximos.
Ante o exposto, cumpridos os objetivos pertinentes aos presentes autos, determino seu
arquivamento, com as cautelas de praxe.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger-MT, 30 de novembro de 2018.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
EDITAL Nº 049/2018 - ÓBITOS MÊS DE NOVEMBRO
CARTÓRIO DA 42ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
EDITAL Nº.049/2018 - Óbitos mês de novembro
Prazo: 10 dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz da 42ª Zona Eleitoral,
determinou e a Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria 03/2017/ 42ª ZE-MT
que tornasse pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
canceladas por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de NOVEMBRO de
2018, para eventual contestação, no prazo de 10 (dez) dias.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-49-201820181204165559604-d22b493b5af1354e1b3409c5bc21c781.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 04 dias do mês de dezembro
de 2018.
Assinado por: Priscila Ribeiro da Silva - Chefe de Cartório em Substituição - Port. 03/2017-42ª ZE
Sapezal/MT, 04 de dezembro de 2018.
PRISCILA RIBEIRO DA SILVA
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 050/2018 - RAE - PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2018
CARTÓRIO DA 42ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
EDITAL Nº 050/2018
PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Conrado Machado Simão, Juiz da 42ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 03/2017/42ªZEMT, tornasse pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, e
aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro
Nacional de Eleitores, no âmbito deste juízo, no período de 16 a 30 de novembro de 2018, sendo
deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-50-201820181204174518835-bfad8402ae04c180783eb732159c5031.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 04 dias do mês de dezembro
de 2018.
Assinado por: Priscila Ribeiro da Silva - Chefe de Cartório em Substituição - Port. 03/2017-42ª ZE
Sapezal/MT, 04 de dezembro de 2018.
PRISCILA RIBEIRO DA SILVA
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
EDITAL Nº 51/2018
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 declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2016.
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT
Partido

PRESIDENTE

PARTIDO

DEMOCRÁTICO

TRABALHISTA - PDT

Unidade Eleitoral

JOSÉ ADEMIR

NOVO MUNDO

TESK

/MT

Data da Entrega
03/12/2018

Ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) 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 dezessete do mês de julho do ano
de dois mil e dezoito. Eu, _____________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, digitei o
presente edital que vai assinado pelo chefe de cartório.
RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 52/2018
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 declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2017.
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT
Partido

PRESIDENTE

PARTIDO

DEMOCRÁTICO

TRABALHISTA - PDT

Unidade Eleitoral

JOSÉ ADEMIR

NOVO MUNDO

TESK

/MT

Data da Entrega
03/12/2018

Ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) 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 dezessete do mês de julho do ano
de dois mil e dezoito. Eu, _____________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, digitei o
presente edital que vai assinado pelo chefe de cartório.
RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA
Chefe de Cartório

ATOS
DA 49ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 65/2018-49ªZE
REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMETRICOS EM VÁRZEA GRANDE
/MT
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS
Processo nº 8-19.2017.6.11.0049 - Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado
Protocolo nº 5.814/2017
Interessado: 49ª Zona Eleitoral
Município: Várzea Grande/MT
O Excelentíssimo Senhor Luís Augusto Veras Gadelha, Juiz da 49ª 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_sentenca-8-19.2017.6.11.0049-201812051911149480749fec6e4f6b2e7fface1450663bd8e.pdf ,a qual encontra-se disponível para consulta também no
Cartório da 49ª 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. Várzea Grande
/MT, aos 05 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (05/12/2018).
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS Nº 27-88.2018.6.11.0049
Advogado: Paulo Roberto Ferreira Junior - OAB/MT 15.586
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do DEM - Partido Democratas do exercício financeiro do ano de
2017.
Encaminhados à Unidade Técnica, veio a lume parecer informando a intempestividade da
apresentação das contas e opinando pela sua aprovação (fl. 135/136).
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público Eleitoral se manifesta no sentido de que as
contas sejam aprovadas (fl. 138/139).
É o relatório.
Analisando os autos, observo que o parecer técnico demonstrou que, apesar de intempestiva, foi
confirmada a regularidade das contas apresentadas.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO
PRESTADAS e APROVADAS as CONTAS do DEM - Partido Democratas deste Município
referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Registre-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Arquive-se, após o decurso do prazo recursal.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
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Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 47-79.2018.6.11.0049
Advogado: Isaque Levi Batista dos Santos - OAB/MT 18.523
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do PROS - Partido Republicano da Ordem Social do exercício
financeiro do ano de 2017, declarando a ausência de movimentação de recursos.
Encaminhados à Unidade Técnica, veio a lume parecer informando a intempestividade da
apresentação das contas e confirmando que não houve movimentações financeiras/lançamentos
na conta bancária da agremiação partidária (fl. 37/38).
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público Eleitoral opina no sentido de que as contas
sejam aprovadas (fl. 44/45).
É o relatório.
Analisando os autos, observo que o parecer técnico demonstrou que, apesar de intempestiva, foi
confirmado que não houve movimentações financeiras/lançamentos na conta bancária da
agremiação partidária.
A única irregularidade identificada, intempestividade, pode ser considerada irrelevante, pois não
comprometeu a análise das contas por este Juízo, mormente porque não houve movimentação
financeira.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO
PRESTADAS e APROVADAS as CONTAS do PROS - Partido Republicano da Ordem Social deste
Município referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Registre-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Arquive-se, após o decurso do prazo recursal.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 49-49.2018.6.11.0049
Advogados: Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB/MT 12.007
Marcelo Ambrósio Cintra - OAB/MT 8.934
Crislaine Veiga - OAB/MT 15.425
Ariádine Grossi - OAB/MT 19.442
Julio Cesar Moreira Silva Junior - OAB/MT 9.709
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do PP - Partido Progressista do exercício financeiro do ano de
2017, declarando a ausência de movimentação de recursos.
Encaminhados à Unidade Técnica, veio a lume parecer informando a intempestividade da
apresentação das contas e confirmando que não houve movimentações financeiras/lançamentos
na conta bancária da agremiação partidária (fl. 18/19).
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público Eleitoral opina no sentido de que as contas
sejam aprovadas (fl. 21/22).
É o relatório.

Analisando os autos, observo que o parecer técnico demonstrou que, apesar de intempestiva, foi
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. 2821

Cuiabá, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018

32

Analisando os autos, observo que o parecer técnico demonstrou que, apesar de intempestiva, foi
confirmado que não houve movimentações financeiras/lançamentos na conta bancária da
agremiação partidária.
A única irregularidade identificada, intempestividade, pode ser considerada irrelevante, pois não
comprometeu a análise das contas por este Juízo, mormente porque não houve movimentação
financeira.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO
PRESTADAS e APROVADAS as CONTAS do PP - Partido Progressista deste Município referente
ao exercício financeiro do ano de 2017.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Registre-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Arquive-se, após o decurso do prazo recursal.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 79-84.2018.6.11.0049
Vistos etc...
DESIGNO o dia 25/01/2019 às 14h30 para realização de audiência preliminar.
INTIMEM-SE.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 82-39.2018.6.11.0049
DECISÃO
Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de crime e aponta indícios
suficientes da autoria, RECEBO a denúncia oferecida contra RANGEL AUGUSTO MAGALHÃES
BARROS nos termos em que fora proposta em Juízo.
Desentranhe-se a denúncia (fl. 33/35), inserindo a peça no início dos autos, como de praxe.
Não obstante a antinomia atualmente existente entre os dispositivos do Código de Processo Penal
e do Código Eleitoral, na parte relativa ao procedimento processual, perfilho o entendimento de
que deve ser superado o usual método de utilização do princípio da especialidade a fim de se
adotar opção hermenêutica que melhor garantam a ampla defesa e o contraditório, de forma que
passo a seguir o procedimento introduzido pela Lei 11.719/2008, consoante orientação da Ministro
Celso de Mello, ao apreciar medida cautelar requerida no Habeas Corpus 107.795/SP:
CRIME ELEITORAL. PROCEDIMENTO PENAL DEFINIDO PELO PRÓPRIO CÓDIGO
ELEITORAL

("LEX

SPECALIS").

PRETENDIDA

OBSERVÂNCIA

DO

NOVO

"ITER"

PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO PELA REFORMA PROCESSUAL PENAL DE 2008, QUE
INTRODUZIU ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ("LEX GENERALIS").
ANTINOMIA MERAMENTE APARENTE, PORQUE SUPERÁVEL MEDIANTE APLICAÇÃO DO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE ("LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI"). CONCEPÇÃO
ORTODOXA QUE PREVALECE, ORDINARIAMENTE, NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS
ANTINÔMICOS QUE OPÕEM LEIS DE CARÁTER GERAL ÀQUELAS DE CONTEÚDO
ESPECIAL. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DE FATOR DIVERSO DE SUPERAÇÃO DESSA
ESPECÍFICA ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE OPÇÃO HERMENÊUTICA QUE SE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ESPECÍFICA ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE OPÇÃO HERMENÊUTICA QUE SE
MOSTRA MAIS COMPATÍVEL COM OS POSTULADOS QUE INFORMAM O ESTATUTO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA. VALIOSO PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (AP 528-AGR/DF), REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI). NOVA ORDEM
RITUAL QUE, POR REVELAR-SE MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO (CPP, ARTS. 396 E 396-A,
NA REDAÇÃO DADA PELA LEIN. 11.719/2008), DEVERIA REGER O PROCEDIMENTO PENAL,
NÃO OBSTANTE DISCIPLINADO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NOS CASOS DE CRIME
ELEITORAL.

PLAUSIBILIDADE

JURÍDICA

DESSA

POSTULAÇÃO.

OCORRÊNCIA

DE

"PERICULUM IN MORA". MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
CITE-SE e INTIME-SE o réu para apresentar, por intermédio de advogado, resposta à acusação
em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 Código de Processo Penal.
Oferecida a resposta à acusação, façam os autos conclusos.
DEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 36).
INTIMEM-SE.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 83-24.2018.6.11.0049
DECISÃO
Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de crime e aponta indícios
suficientes da autoria, RECEBO a denúncia oferecida contra ALEX PINTO DA SILVA nos termos
em que fora proposta em Juízo.
Desentranhe-se a denúncia (fl. 41/43), inserindo a peça no início dos autos, como de praxe.
Não obstante a antinomia atualmente existente entre os dispositivos do Código de Processo Penal
e do Código Eleitoral, na parte relativa ao procedimento processual, perfilho o entendimento de
que deve ser superado o usual método de utilização do princípio da especialidade a fim de se
adotar opção hermenêutica que melhor garantam a ampla defesa e o contraditório, de forma que
passo a seguir o procedimento introduzido pela Lei 11.719/2008, consoante orientação da Ministro
Celso de Mello, ao apreciar medida cautelar requerida no Habeas Corpus 107.795/SP:
CRIME ELEITORAL. PROCEDIMENTO PENAL DEFINIDO PELO PRÓPRIO CÓDIGO
ELEITORAL

("LEX

SPECALIS").

PRETENDIDA

OBSERVÂNCIA

DO

NOVO

"ITER"

PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO PELA REFORMA PROCESSUAL PENAL DE 2008, QUE
INTRODUZIU ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ("LEX GENERALIS").
ANTINOMIA MERAMENTE APARENTE, PORQUE SUPERÁVEL MEDIANTE APLICAÇÃO DO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE ("LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI"). CONCEPÇÃO
ORTODOXA QUE PREVALECE, ORDINARIAMENTE, NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS
ANTINÔMICOS QUE OPÕEM LEIS DE CARÁTER GERAL ÀQUELAS DE CONTEÚDO
ESPECIAL. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DE FATOR DIVERSO DE SUPERAÇÃO DESSA
ESPECÍFICA ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE OPÇÃO HERMENÊUTICA QUE SE
MOSTRA MAIS COMPATÍVEL COM OS POSTULADOS QUE INFORMAM O ESTATUTO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA. VALIOSO PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (AP 528-AGR/DF), REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI). NOVA ORDEM
RITUAL QUE, POR REVELAR-SE MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO (CPP, ARTS. 396 E 396-A,
NA REDAÇÃO DADA PELA LEIN. 11.719/2008), DEVERIA REGER O PROCEDIMENTO PENAL,
NÃO OBSTANTE DISCIPLINADO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NOS CASOS DE CRIME
ELEITORAL.

PLAUSIBILIDADE

JURÍDICA

DESSA

POSTULAÇÃO.

OCORRÊNCIA

DE

"PERICULUM IN MORA". MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
CITE-SE e INTIME-SE o réu para apresentar, por intermédio de advogado, resposta à acusação
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CITE-SE e INTIME-SE o réu para apresentar, por intermédio de advogado, resposta à acusação
em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 Código de Processo Penal.
Oferecida a resposta à acusação, façam os autos conclusos.
DEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 44).
INTIMEM-SE.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 85-91.2018.6.11.0049
DECISÃO
Em consonância com o pedido da Defesa (fl. 76/78) e parecer do órgão do Ministério Público (fl. 91
/92) DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE a fim de avaliar a integridade mental do
acusado, devendo a Secretaria BAIXAR a respectiva Portaria.
Desta forma, SUSPENDO a tramitação deste processo e nomeio curador ao acusado na pessoa
do seu Advogado Jackson Augusto Pereira Bassan.
As partes já formalizaram os quesitos (fl. 79/80 e 92) e não vislumbro a necessidade de quesitos
complementares.
OFICIE-SE ao órgão estatal competente para agendar data para realização de exame.
Ciência às partes.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

PROTOCOLO 26.244/2018
DECISÃO
Trata-se de notícia de suposta infração encaminhada via "Sistema Pardal" informando o
recebimento de links, via SMS, contendo suposta denúncia contra o candidato Mauro Mendes.
Como bem destacou o órgão do Ministério Público Eleitoral, o candidato já foi eleito em 1º Turno
para o cargo de Governador e, assim, não havendo qualquer outra providência, nos limites do
poder de polícia, a ser adotada por este Juízo, DETERMINO o arquivamento da presente
denúncia, mediante as anotações pertinentes junto ao referido sistema.
CIÊNCIA ao Ministério Público.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

PROTOCOLO 26.248/2018
DECISÃO
Trata-se de notícia de suposta infração protocolada via "Sistema Pardal" denunciando que o
candidato Waldemir Alves Pereira deixou de pagar a remuneração acordada com seus cabos
eleitorais.
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público Eleitoral informou que já encaminhou cópia da
denúncia à Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 06).
Assim, não havendo qualquer outra providência, nos limites do poder de polícia, a ser adotada por
este Juízo, DETERMINO o arquivamento da presente denúncia, mediante as anotações
pertinentes junto ao referido sistema.
CIÊNCIA ao Ministério Público e ao denunciante.
Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
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Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz 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

Natureza do Documento: ELEIÇÕES
Formulário

de

Justificativa

Eleitoral

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

impressos

eleitorais

não

utilizados (cédulas)
Vistoria de local de votação

2008, 2010 2012, 2014 e 2016

1 ano

2008

10 anos

2012

1 ano

2008

10 anos

Natureza do Documento: CADASTRO ELEITORAL
Guia de multa paga

2008

10 anos

2008,2011,2012,2013

5 anos

Até 2013

1 ano

Protocolo de entrega do Título Eleitoral
(PETE),

e

os

Requerimentos

de

Alistamento Eleitoral (RAE), relativos a
alistamento,

transferência,

revisão

e

segunda via.
Títulos Eleitorais não procuradores pelo
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:

balancetes

entre

outros

documentos de denominação genérica
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Natureza do Documento: EXPEDIENTE
Ofícios,

ofícios

impressos,

circulares,

memorandos,

e-mail

informações

2008

10 anos

2007

10 anos

2008, 2011

1 ano

2008

10 anos

2008

10 anos

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

seriados

para

ou

guardados

controle:

Mandados,

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

e-mail,

memorandos,

2008

10 anos

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

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 64/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. Juiz Eleitoral desta
Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os diretórios
/comissões dos partidos políticos do município de Brasnorte/MT abaixo relacionados apresentaram
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2017,
ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) 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:
Processo
14-68.2018.6.11.0056

Partido Político

Responsável

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Otmar Arenhardt

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.
Dado e passado, nesta cidade de Brasnorte/MT, aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e
dezoito. Eu, _____________, Leane Maria Wagner, Chefe de Cartório Substituta, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 61ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 31/2018 - ATENDIMENTO/LANÇAMENTO DE ASE
O Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.º Juiz da 61ª
Zona Eleitoral, com sede no município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente os partidos políticos e eleitores, que, relativo ao
processamento de 05 de novembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, encontra-se disponível
para consulta no Cartório Eleitoral relações de eleitores dos Municípios de Comodoro, Conquista D'
Oeste, Nova Lacerda e Rondolândia, circunscritos nesta 61ª Zona Eleitoral, a saber:
1. Relação de inscrições e transferências, deferidas e indeferidas, nos termos do artigo 7º da Lei nº
6.996/82, podendo ser interposto recurso do despacho que indeferir a inscrição ou transferência,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da operação realizada no Sistema ELO, ou do despacho que
a deferir, no prazo de 10 (dez) dias, por delegado de qualquer partido político. E, para que chegue
ao conhecimento de quem possa interessar, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
fosse afixado o presente edital no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Evandro Ramirez Miranda, Chefe de Cartório em Substituição, digitei e subscrevi.
Comodoro-MT, 04 de dezembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO: 2-39.2018.6.11.0061
REPRESENTAÇÃO - Rp
PROCEDÊNCIA: CONQUISTA D´OESTE/MT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ARISTIDES BERNARDO DA SILVA
ADVOGADO: NÃO HOUVE NOMEAÇÃO DE PROCURADOR PELO REPRESENTADO
Cuida-se de representação eleitoral, aviada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
ARISTIDES BERNARDO DA SILVA, já qualificado nos autos, na qual narra que o representado,
em ofensa ao art. 23, § 1°, da Lei n° 9.504/97, teria realizado, nas eleições do ano 2016, doações
para campanha eleitoral em valor superior ao limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. A pedido do representante, este Juízo,
liminarmente, determinou a quebra do sigilo fiscal (fls. 14/16). Informações da Delegacia da
Receita Federal acostadas à fl. 17. Notificado a se defender, o representado não apresentou
resposta, conforme certidão do chefe de cartório, fl. 21. Em alegações finais, o representante
reforçou sua tese inicial de extrapolação dos limites legais nas doações efetuadas pelo
representado à campanha eleitoral de 2016. Por sua vez, o representado não deduziu suas
derradeiras alegações, apesar de regularmente intimado, conforme certidão emitida pelo chefe de
cartório, fl. 29.
É o sucinto relatório. Decido.
De pronto, faz-se necessário decretar a revelia do representado que, mesmo formalmente
chamado para atuar no processo, absteve-se permanecendo inerte. No entanto, os efeitos para o
revel, por se tratar da seara eleitoral, restringem-se ao artigo 346, NCPC.
MÉRITO
1- Da materialidade do fato
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1- Da materialidade do fato
O objeto desta ação está a tratar de um suposto excesso de doação para campanha eleitoral
praticado pelo representado por ocasião das eleições municipais do ano de 2016.
Consignado isso, a que se ater ao parâmetro legal atinente ao teto da liberalidade permitida e tal
limite está previsto no art. 23, § 1° da Lei n° 9.504/97, in verbis:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
Note-se, que, no caso em apreço, só poderia o representado contribuir com a campanha eleitoral
em quantidade equivalente a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos auferidos no ano
de 2015. Assim, visando perscrutar os rendimentos do representado naquele ano, foi necessário,
nas circunstâncias existentes nos autos, a quebra do seu sigilo fiscal. Determinada a medida, vem
a informação da Receita Federal de que não existe mencionados ganhos, naquele período, em
nome do representado. Dessa feita, como um valor razoável para base de doação, toma-se o valor
de isenção do ano-calendário de 2015, que foi de R$ 28.123,91 (vinte e oito mil cento e vinte e três
reais e noventa e um centavos).
Voltando os olhos ao valor efetivamente doado pelo representado, tem-se que ele contribuiu com
R$ 19.040,00 (dezenove mil e quarenta reais), conforme já documentado nos autos. Deste modo, é
manifesto o desborde na doação realizada. E qual é esse excesso? Irei recorrer a um cálculo
breve, sendo: Valor doado: R$ 19.040,00
Valor de referência: R$ 28.123,91
Valor limite para doação: R$ 2.812,39 (10% do valor referência para o período)
Valor do excesso: valor doado - valor limite = R$ 16.227,61 (dezesseis mil duzentos e vinte e sete
reais e sessenta e um centavos).
É importante realçar este valor, pois ele servirá de base de cálculo para a sanção a ser imposta,
uma vez que o excesso de doação se faz evidente nestes autos e merece, portanto o representado
a reprimenda legal prevista.
2- Das Consequências do ato
2.1 - Multa
Reza o ainda art. 23, em seu parágrafo 3°, que:
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
O pedido do representante, por sua vez, requer uma "condenação da pessoa física representada
ao pagamento de multa eleitoral no valor de cinco a dez vezes o valor doado em excesso, nos
termos do art. 23, § 3°, da Lei n° 9.504/97" (fl. 8) - grifei.
Há aí uma discrepância entre o valor da sanção requerida pelo representante com o valor previsto
em lei. Mas há uma razão para essa dessemelhança.
O valor da multa hoje previsto no texto do art. 23, § 3° da Lei n° 9.504/97, tal como lavrado acima,
é decorrente de uma alteração legislativa imposta pela Lei n° 13.488, de 6 de outubro de 2017.
Antes da alteração, vigia a seguinte redação nesse parágrafo terceiro:
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso. (grifei)
Então, como houve sucessão de leis no tempo, é imprescindível dizer qual será a lei aplicável ao
caso concreto, uma vez que o fato trazido em juízo ocorreu nas eleições do ano de 2016, antes,
portanto, da edição da Lei n° 13.488/2017, em 6 de outubro de 2017.

Nesta seara, não há como não albergar o brocardo tempus regit actum, de modo que a lei vigente
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Nesta seara, não há como não albergar o brocardo tempus regit actum, de modo que a lei vigente
ao tempo do fato será a norma aplicável. Isso decorre, até mesmo, da interpretação constante nos
artigos 2º e 6° da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei Nº 4.657
/42).
Destarte, ainda que a lei ulterior seja mais benéfica ao representado, não é o caso de se operar a
retroatividade por três motivos: 1 - a retroatividade é exceção à regra de que as leis disciplinam
atos a partir de sua vigência, nos termos dos retrocitados artigos da LINDB, e, portanto, qualquer
interpretação sobre retroatividade deve ser feita de modo restrito; 2 - a lei posterior em comento
silenciou quanto a sua aplicabilidade a fatos pretéritos, o que confirma a regra da aplicabilidade
das normas gerais; 3 - e, justamente por não permitir nenhuma interpretação extensiva, não há
como também invocar institutos de interpretação do direito penal para esta seara cível-eleitoral.
Nesta linha de entendimento, mutatis mutandi, já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral e o
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conforme excertos a seguir transcritos:
Ementa: ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA.
1. Hipótese em que a Corte Regional Eleitoral manteve a multa aplicada à pessoa jurídica doadora
com base no art. 81, § 2º, da Lei nº 9.504/97 em virtude da realização de doação acima do limite
legal para campanha eleitoral nas Eleições de 2010. Na decisão regional, entendeu-se pela
insubsistência da alegação de inconstitucionalidade do art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/97, porquanto
ainda não havia decisão definitiva na ADI 4.650.
(...)
5. Na hipótese em exame, é impróprio afirmar a incidência do princípio da retroatividade da lei
benéfica em favor do doador, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a
retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determina, e,
principalmente, não há lei mais benéfica que permita - sem qualquer limite ou sanção - as doações
realizadas pelas pessoas jurídicas.
6. No caso, por se tratar de ato jurídico perfeito cuja prática configurou irregularidade
administrativa, é aplicável o princípio tempus regit actum. A revogação da norma que impõe multa
não implica isenção dos responsáveis em relação às sanções vigentes no momento em que a
irregularidade foi praticada.
7. A regra do art. 16 da Constituição da República determina que os pleitos eleitorais sejam
conduzidos e realizados de acordo com a orientação e as leis vigentes antes da respectiva eleição,
de forma que não se permitam mudanças abruptas que possam interferir no processo eleitoral já
iniciado.
8. O Direito Eleitoral tem como princípio fundamental a igualdade de chances, para assegurar que
os direitos e deveres sejam respeitados e aplicados de forma igualitária nos pleitos eleitorais.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 11760, Acórdão de 24/05/2016, Relator(a)
Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 148, Data
02/08/2016, Página 201/202)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO DE 2012. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
1. A pretensão de aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015 não pode ser atendida, ante o dever
de observância dos princípios da isonomia e do tempus regit actum, de modo que a prestação de
contas seja analisada de acordo com a legislação vigente na época de sua vigência.
2. Não é possível o acatamento da pretensão de aplicação da retroatividade da lei mais benéfica,
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2. Não é possível o acatamento da pretensão de aplicação da retroatividade da lei mais benéfica,
pois tal princípio tem emprego restrito à esfera penal. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da retroatividade da lei
penal mais benéfica. Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo contradição a ser sanada.
3. Exclusão da frase "em virtude da não comprovação de sua regular aplicação", do corpo da
ementa e do acórdão, porque descontextualizada.
4. Suspensão ad eternum dos repasses do Fundo Partidário, nos moldes do art. 28, I, Resolução
21.841/2004, ofende os princípios da razoabilidade. Aplicação do texto normativo. Dever do partido
esclarecer a situação. Manutenção do prazo aplicado no voto-condutor do Recurso Eleitoral.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Manutenção do acórdão.
5. Solicitação para a exclusão da determinação de recolhimento da importância de R$ 33.977,09
(trinta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos) do voto em discussão
refutada. Inexistência de omissão. Manutenção do acórdão.
6. Não merecem guarida as alegações do embargante, quando alega a existência de punição pelo
mesmo fato, pois a desaprovação das contas não foi fundamentada somente na irregularidade em
discussão, mas também em outras explicitadas no voto-condutor, a exemplo da extrapolação do
limite de recursos do Fundo Partidário com despesas de pessoal, na comprovação parcial das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário e, ainda, pela anotação de ressalva à
impropriedade relativa à não aplicação de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
7. Voto-condutor propôs a aplicação de suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 4
(quatro) meses. A maioria do Colegiado entendeu pela aplicação do prazo de 6 (seis) meses,
contudo tal majoração não foi inserida na ementa do aludido julgado. Reconhecimento de erro
material e correção da ementa do julgado para dele constar a suspensão pelo prazo de 6 (seis)
meses.
8. Embargos parcialmente acolhidos.
(TRE-MT Prestação de Contas nº 12417, Acórdão nº 26555 de 13/03/2018, Relator(a) ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2630, Data 26
/04/2018, Página 1-2).
Com essas considerações, passo a dosar a sanção, conforme texto do artigo 23, § 3°, com a
redação anterior a Lei n° 13.488/2017.
Não há nos autos nenhuma circunstância evidente que permita incrementar o valor da multa para
além do mínimo legal, sendo esse patamar satisfatório para repreensão da conduta levada a efeito
pela representada.
2.2- Da inelegibilidade
Consoante Lei Complementar n° 64/90, art. 1°, I, alínea "p", a inelegibilidade é consequência
lógica da condenação da pessoa física responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Assim, advindo
uma dessas duas situações, deverá ser comandado o ASE de inelegibilidade no cadastro eleitoral
da representada.
Não cabe perquirir o grau de ilegalidade praticada, a boa ou má-fé da representada, a
possibilidade semântica da expressão "tida por ilegal", nada disso impede a incidência da sanção
reflexa da inelegibilidade, de cunho eminentemente objetivo. Basta a realização de doações
eleitorais em desborde ao limite previsto em lei para ter tal liberalidade como ilegal, simples assim.
Neste sentido, farta é a jurisprudência, conforme julgados a seguir transcritos:
ELEIÇÕES

2012.

AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ESPECIAL.

REGISTRO

DE

CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, p, da LC Nº 64/90. DOAÇÃO ACIMA
DO LIMITE LEGAL. DESPROVIMENTO.
(...)
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DO LIMITE LEGAL. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ao instituir as hipóteses de inelegibilidade, a lei descreve fatos objetivos, os quais se presumem
lesivos à probidade administrativa, à moralidade para exercício de mandato, bem como à
normalidade e legitimidade das eleições, valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da Constituição
Federal.
4. Doação acima do limite é doação ilegal.
5. Ausência de prequestionamento.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 94681, Acórdão de 28/02/2013, Relator
(a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 61,
Data 3/4/2013, Página 51/52)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. FATURAMENTO ZERO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 81, §1º, DA LEI Nº 9504/97
E ART. 16, II, DA RES. Nº 23.217/2010 DO TSE.
(...)
6. Portanto, não há qualquer entrave ao reconhecimento da inelegibilidade dos recorrentes
pessoas físicas, como consequência do que estabelece o art. 14, inciso i, alínea p, da lei da
complementar 64/90, preceito que estende aos dirigentes das pessoas jurídicas responsáveis por
doações reputadas ilegais a restrição ao exercício da cidadania passiva em apreço.
7. Destaque-se, ainda, a impossibilidade de exclusão da inelegibilidade, aplicando-se os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, como pretendem os recorrentes. A aplicação da
inelegibilidade decorre de imposição legal, é automática, um efeito reflexo - basta para tanto que
haja a doação acima do limite, e baseia-se em critério objetivo, não havendo margem para análise
de qualquer subjetividade (dolo, culpa) que possa permear a conduta do doador.
8. Da mesma forma, não merece reparo a condenação consistente no impedimento de participar
de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público, pelo prazo de 5 anos, tendo em
conta a expressiva monta da transgressão, vale dizer, R$68.000,00 (setenta e oito mil reais).
9. Desprovimento do recurso.
(RECURSO ELEITORAL nº 43554, Acórdão de 03/07/2012, Relator(a) LETÍCIA DE FARIA
SARDAS, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 136, Data 09/08
/2012, Página 09/21).
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, extinguindo este processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, segundo art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente para:
CONDENAR o representado ARISTIDES BERNARDO DA SILVA, já qualificado nos autos, ao
pagamento de multa no valor de R$ 81.138,05 (oitenta e um mil cento e trinta e oito reais e cinco
centavos), montante equivalente a cinco vezes a quantia excedida na doação, por infringência ao
art. 23, § 1° da Lei n° 9.504/97. Este valor deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, a
partir do trânsito em julgado deste decisum, sob pena de inscrição em dívida ativa;
DECLARAR ainda a inelegibilidade do representado pelo prazo de 8 (oito) anos após a
decisão, fulcrada no art. 1°, I, "p", da LC n° 64/90.
Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, publique-se este decisum no DJe. Sem custas
e honorários. Transitado em julgado a sentença, faça as anotações e comunicações de praxe. P.R.
I.C.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 5-91.2018.6.11.0061
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PROCESSO: 5-91.2018.6.11.0061
REPRESENTAÇÃO - Rp
PROCEDÊNCIA: CONQUISTA D´OESTE/MT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ELSON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: OTTO MARQUES DE SOUZA OAB/RO Nº 4.006 E OAB/MT Nº 12.404/A
DISPOSITIVO: "Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, extinguindo
este processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, segundo art. 487, I, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente para:
CONDENAR o representado ELSON ALVES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, ao
pagamento de multa no valor de R$ 23.838,05 (vinte e três mil oitocentos e trinta e oito reais e
cinco centavos), montante equivalente a cinco vezes a quantia excedida na doação, por
infringência ao art. 23, § 1° da Lei n° 9.504/97. Este valor deverá ser recolhido no prazo de 30
(trinta) dias, a partir do trânsito em julgado deste decisum, sob pena de inscrição em dívida ativa;
DECLARAR ainda a inelegibilidade do representado pelo prazo de 8 (oito) anos após a
decisão, fulcrada no art. 1°, I, "p", da LC n° 64/90.
Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, publique-se este decisum no DJe. Sem custas
e honorários. Transitado em julgado a sentença, faça as anotações e comunicações de praxe. P.R.
I.C."
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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