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ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
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ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c art. 2.º,
inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO a Cláusula 9 do Contrato nº 61/2018;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico nº 30/2019.
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o início da execução do objeto do Contrato nº 61/2018, celebrado com a empresa
SOLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA., atinente à aquisição e instalação
de Mini Usina Fotovoltaica 1.1MW, para implantação na sede do TRE-MT e seus anexos, a partir
de 09 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N. º 8921/2018
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento da servidora MARIA INÊS DE OLIVEIRA, Analista Judiciário - Área
Judiciária, lotada Seção de Jurisprudência e Documentação/CGI/SJ, com vistas à concessão de
LICENÇA CAPACITAÇÃO, para os períodos de 01/02/2019 a 01/03/2019, de 06/03/2019 a 16/04
/2019 e de 22/04/2019 a 03/05/2019, totalizando 83 (oitenta e três) dias.
2. O pedido conta com a anuência da chefia imediata da servidora requerente (doc. nº 114492
/2018).
3. As informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do
pedido, após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência
(documentos nº 116850/2018 e 117288/2018).
4. É o relatório.
5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
quinquênio, e no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até 03 meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas
de interesse da Justiça Eleitoral.
6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
quarto quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 27/06/2010 a 23/10/2015.
7. Os cursos a serem realizados, "Atualização Jurídica - Direito Digital Contemporâneo" e
"Atualização Jurídica - Direito Eleitoral", com carga horária de 120 (cento e vinte) e 240 (duzentos
e quarenta) horas, respectivamente, fazem parte das áreas de interesse da Justiça Eleitoral e
constam do catálogo do TSE, obedecendo, portanto aos regramentos do precitado normativo.
8. A Resolução TSE nº 23.507/2017 autoriza o afastamento sem prejuízo da remuneração por até
03 meses, para o servidor participar de eventos de capacitação, sem, contudo, definir critérios para
a gradação do período a ser concedido, em consonância, por exemplo, com o tipo de curso
(doutorado, mestrado, especialização, outros), forma de realização, se presencial ou à distância,
cotejadas tais circunstâncias com a carga horária da capacitação escolhido pelo servidor.

9. Com efeito, a norma deixou a gradação do prazo como um encargo ao gestor, o que,
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9. Com efeito, a norma deixou a gradação do prazo como um encargo ao gestor, o que,
entendendo não ser o ideal, determinei que a SGP apresentasse proposta para regulamentar, a
partir de critérios objetivos, a "dosimetria" ideal para cada tipo de curso, dentro do prazo de 03
meses consignado na Resolução. A matéria está sendo tratado no PAE nº 2446/2017.
10. Enquanto não se aperfeiçoar o ato regulatório interno, cumpre à Administração, no âmbito da
discricionariedade facultada pela Resolução TSE nº 23.507/2017, deliberar sobre o período a ser
concedido para as licenças requeridas, de forma a conciliar o direito do servidor com o interesse
público.
11. Destarte, o período da licença solicitado nestes autos, deverá ser condizente, ao menos, com a
carga horária prevista para os cursos informados.
12. Considerando que a carga horária dos cursos "Atualização Jurídica - Direito Digital
Contemporâneo" e "Atualização Jurídica - Direito Eleitoral", perfazem um total de 360 (trezentos e
sessenta) horas, é razoável que a licença seja usufruída em 52 (cinquenta e dois) dias úteis, tendo
por parâmetro a carga horária definida para os cursos sopesada com a jornada diária de trabalho
do servidor no TRE/MT, devendo a requerente indicar qual (is) período(s), deseja usufruir a licença.
13. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este DiretorGeral pelo artigo 3º, III,
alínea "c" da Portaria nº 291/2017, publicada no DJE nº 2437, de 27/6/2017, DEFIRO parcialmente
a fruição de licença capacitação à servidora MARIA INÊS DE OLIVEIRA, Analista Judiciário, Área
Judiciária, relativa ao quarto quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 27/06/2010 a 23/10
/2015, para fruição em 52 (cinquenta e dois) dias úteis, devendo a requerente observar as
disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017, condicionada ao compromisso de que
sua ausência não gerará despesas com deslocamento de servidores para manutenção da força
laboral da unidade.
14. À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência da interessada e chefia imediata, que deverá
manifestar concordância com o período a ser indicado para usufruto da licença pela servidora.
15. Após, de modo direto, procedam-se as anotações, publicação e demais providências de
competência da unidade.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

RESULTADO DE LICITAÇÃO
O TRE/MT torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 49/2018. PAe nº 2722/2017.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de licenças de software - para gerenciar o processo de
gravação de audiências; treinamento para operacionaliza-lo, suporte para instalação, atualização,
manutenção e equipamentos assessórios para a solução. Empresas vencedoras: 1) SEAL
Telecom Com. e Serviços de Telecomunicações LT - CNPJ:58.619.404/0008-14, Item 1: Valor
Unit. - R$ 16.811,00; Item 2: Valor Unit. R$ 1.889,00; Item 03: Valor Unitário R$ 474,00; Item 04:
Valor Unit. R$ 10.876,00; 2) TECNO Trade Com. e Serviços ltda - CNPJ:09.087.468/0001-30 - Item
5: Valor Unit. R$ 610,97; Item 6: Valor Unit. R$ 240,50; Item 7: Valor Unitário R$ 967,97. Pregão
deserto em relação aos itens 8 e 9; os itens 10 e 11 foram cancelados, por não atendimento ao
disposto no Inc. II do art. 49 da LC 123/2006]. Os preços serão registrados na Ata de Registro de
Preços nº 03/2019, com valor global de R$ R$ 345.106,10 (trezentos e quarenta e cinco reais,
cento e seis mil e dez centavos), cujo inteiro teor está disponibilizado no endereço eletrônico: www.
tre-mt.jus.br
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 9225/2018
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 9225/2018
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento da servidora VANESSA BRITO REBELLO, Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Especialidade: Taquigrafia, lotada Seção de Taquigrafia/CAPJ/SJ, com
vistas à concessão de LICENÇA CAPACITAÇÃO, para o período de 30/01/2019 a 07/03/2019 (37
dias).
2. O pedido conta com a anuência da chefia imediata da servidora requerente (doc. nº 120204
/2018).
3. As informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do
pedido, após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência
(documentos nº 124858/2018, 127809/2018 e 529/2019).
4. É o relatório.
5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
quinquênio, e no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até 03 meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas
de interesse da Justiça Eleitoral.
6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
quinto quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 22/12/2009 a 23/12/2014.
7. O curso a ser realizado, "Atualização jurídica - Direito Eleitoral - Desafios Pós Fake News", com
carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, faz parte das áreas de interesse da Justiça Eleitoral e
constam do catálogo do TSE, obedecendo, portanto aos regramentos do precitado normativo.
8. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este Diretor-Geral pelo artigo 3º, III,
alínea "c" da Portaria nº 291/2017, publicada no DJE nº 2437, de 27/6/2017, DEFIRO a fruição de
licença capacitação à servidora VANESSA BRITO REBELLO, Analista Judiciário, Área Apoio
Especializado, Especialidade: Taquigrafia, relativa ao quinto quinquênio, cujo direito foi adquirido
no período de 22/12/2009 a 23/12/2014, para fruição em 26 (vinte e seis) dias úteis, devendo a
requerente observar as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017, condicionada ao
compromisso de que sua ausência não gerará despesas com deslocamento de servidores para
manutenção da força laboral da unidade.
9. À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência da interessada e chefia imediata, que deverá
manifestar concordância com o período a ser indicado para usufruto da licença pela servidora.
10. Após, de modo direto, procedam-se as anotações, publicação e demais providências de
competência da unidade.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601748-76.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601748-76.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELZA MARIA MOURA DA SILVA ADVOGADO: CARMEM CRISTINA GARBOSSA
- OAB/MT7389/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc...,
Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado por Elza Maria Moura da Silva para
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Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado por Elza Maria Moura da Silva para
apresentação de prestação de contas, diante da constatação de não entrega da contabilidade [id.
n. 471172].
Em 03.12.2018 a candidata foi pessoalmente notificada a prestar contas [[id n. 714622].
Através do evento id. n. 716572 a Secretaria Judiciária certificou:
CERTIFICO que, nesta data, procedeu-se a atualização da autuação a fim de registrar CARMEM
CRISTINA GARBOSSA - OAB/MT7389/O no rol de advogados da Requerente ELZA MARIA
MOURA DA SILVA, conforme procuração ID 714622.
Em decisão proferida em 12.12.2018 [id. n. 822822], acolhendo ponderação da CCIA [id. n.
822122], determinei nova intimação da candidata, através de sua advogada, para prestar contas
no prazo de 03 [três] dias.
A peticionária fundamenta o seu pedido, argumentando que:
1. Considerando intimação via DJE/TRE-MT, Edição 2828, de 13/12/2018 (quinta-feira) pelo qual
intima a candidata para apresentar mídia contendo a prestação de contas final da candidata.
2. Considerando que o prazo concedido é de 03 (três) dias, findando às 23h59h, eis que o
processo é eletrônico, contudo, a entrega da mídia é por meio físico (entrega do pen drive no TREMT).
3. Considerando que o Contador que realizou a prestação de contas estava em viagem, na sextafeira, gerando um atraso quanto ao contato com este, para que realizasse a geração da mídia.
4. Considerando que após a tentativa de gerar a referida mídia, houve erro devido algum (s)
documento (s) não estarem digitalizados de modo não aceito pelo sistema/padrão, quando do
envio da prestação de contas, (documento em anexo), print da tela.
5. Considerando que a referida inconsistência demandará de ajuste e conferência pelo Contador o
que demandará de maior tempo para a conclusão.
6. Desse modo, tão logo o Contador entregue a referida mídia, esta será entregue no Tribunal.
Vem assim, à presença de Vossa Excelência, requerer dilação de prazo, por igual período, para
que a Candidata possa cumprir a entrega da referida mídia, concluindo assim, a prestação de
contas final.
É o relato do necessário.
Decido.
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, que em seu § 6º
do Art. 52 da Resolução TSE n° 23.553/ 2017, estabelece:
Art. 52.As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
[...]
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-seão os seguintes procedimentos:
I a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; [...];
IV o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de 2 (dois) dias;
VI permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).
§ 7º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
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§ 7º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
arts. 101 e seguintes desta resolução. [Destaquei]
O peticionário fundamenta o seu pedido afirmando que:
Considerando que o Contador que realizou a prestação de contas estava em viagem, na sextafeira, gerando um atraso quanto ao contato com este, para que realizasse a geração da mídia.
Considerando que após a tentativa de gerar a referida mídia, houve erro devido algum (s)
documento (s) não estarem digitalizados de modo não aceito pelo sistema/padrão, quando do
envio da prestação de contas, (documento em anexo), print da tela.
Todavia, tal fundamentação não merece acolhida uma vez que os candidatos possuem
conhecimento prévio da necessidade de comprovação das receitas e despesas atinentes às
campanhas eleitorais. Ademais, o prazo para entregar a contas terminou em 06.11.2018 e,
conforme demonstrado, a candidata teve sua primeira notificação para prestar contas em
03.12.2018, teve uma segunda oportunidade em 13.12.2018, ou seja, o prestador de contas já
deveria tê-la prestado.
Assim, não encontro amparo legal para a concessão de tratamento diferenciado à postulante,
mediante dilação de prazo.
Com essas breves considerações, indefiro o pedido.
À CCIA para prosseguimento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.
Juiz-Membro ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Relator(a)

PROCESSO 0600001-57.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: MANDADO DE SEGURANÇA nº 0600001-57.2019.6.11.0000
IMPETRANTE: ALMESINDA DA SILVA CARVALHO ADVOGADO: JOSE DOS SANTOS NETO OAB/SP63477 IMPETRADO: Juízo da 27ª Zona Eleitoral FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALMESINDA DA SILVA CARVALHO indicando
como autoridade coatora o MM. Juiz Eleitoral Pedro Flory Diniz, da 27ª Zona Eleitoral (Juara/MT),
em virtude do indeferimento do pedido para o fornecimento de cópia do título eleitoral do seu
falecido esposo Ambrósio Cardoso de Carvalho Protocolo nº 25766/2018, a fim de instruir
processo administrativo para a obtenção de benefício previdenciário.
Defende, em síntese, que a negativa fere direito líquido e certo, sobretudo, na condição de esposa
a quem se refere os dados.
Em sede liminar, pugna pela entrega da referida documentação.
É o breve relato. Decido.
Segundo a inicial e documentos que a acompanham, a impetrante solicitou junto ao Juízo da 27ª
Zona Eleitoral o fornecimento de cópia do título eleitoral do seu falecido marido Ambrósio de
Cardoso de Carvalho Filho, para requerer benefício previdenciário perante o INSS.
Para tanto, apresenta as certidões de casamento e de óbito.
Deste modo, ante os documentos e a finalidade a que se dispõe, sendo as informações requeridas
condição sine qua non para fins de comprovação do vínculo com o de cujus, revela-se a
plausibilidade do direito. Ademais, à medida que passa o tempo avolumam-se os prejuízos da
impetrante.

Não se visualiza ainda prejuízos, tendo em vista o seu requerimento na qualidade de cônjuge e
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Não se visualiza ainda prejuízos, tendo em vista o seu requerimento na qualidade de cônjuge e
interesse na obtenção das informações, até porque a análise do deferimento ou não do benefício é
de alçada da autarquia competente.
A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n 23.435/2015, que regulamenta a
aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, constando, dentre outros:
SEÇÃO II
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
(...)
Art. 22. As informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral: (Redação dada pela Resolução nº 23.583/2018)
I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem,
independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da
sua data de produção; e
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou
consentimento expresso da pessoa a que se referirem ou do seu representante legal.
Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de
que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes,
conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na
Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.
Deste modo, restam presentes ambos os requisitos autorizadores, quais sejam, relevância do
fundamento do perigo e ineficácia da medida.
Desse modo, DEFIRO a medida liminar autorizando o acesso da impetrante aos dados constantes
do cadastro eleitoral de AMBRÓSIO CARDOSO DE CARVALHO, seu falecido marido.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal.
Remessa de cópia à Advocacia Geral da União para que se manifeste, nos termos do art. 7º, inciso
II, da Lei 12.016/2009.
Em continuidade, ao Ministério Público Eleitoral para parecer.
Proceda-se a regular distribuição ao relator sorteado.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 04 de janeiro de 2019.
Antônio Veloso Peleja Júnior
Juiz-Membro Plantonista

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 106/2018
A Exma. Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, Juíza da 15ª Zona Eleitoral, SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA/MT , FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento,
aos Srs. Eleitores e aos demais interessados, 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
compreendido entre os dias 31 de janeiro de 2019 e 28 de fevereiro de 2019 será realizada a
inutilização dos documentos, abaixo relacionados, via trituração, a ser procedida na sede do
Cartório Eleitoral da 15ª Zona, localizado na Av. Dom Pedro Casadáliga, 791, Vila Santo Antônio,
São Félix do Araguaia/MT, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa:
Item

Ano
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Apostilas treinamento de mesários
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2008

Atas partidárias

2002/2003/2004

Banco de erros

1999/2000

BU seção 45

2006

Cadernos de votação da eleição

2008

Cadernos de votação da eleição

2008

Cadernos de votação da eleição

2008

Cadernos de votação da eleição

2008

Cadernos de votação da eleição

2008

Cartas convocatórias de mesários

2008

Certidões avulsas

2008

Certidões avulsas e comunicação de óbito

2001/2002

Certidões de candidatura

2000

Certidões eleitorais

2007

Comissão de transporte e alimentação

2008

Comissão de transporte e alimentação Luciara

2008

Comissão provisória partidária

2003/2004

Comunicação de óbito

2003

Comunicação de óbito

2004

Comunicação de óbito

2006

Comunicação de óbito

2007

Comunicação de óbito

2007

Comunicação de óbito

2008

Comunicação de óbito

1996/2004/2005

Comunicação de óbitos e conscrições
Cópias de decisões de processos

2008
1996 e 2006

Currículos antigos de TU, anteriores a 2017

2017

Currículos e e-mailsimpressos

2007

Desfiliação partidária

2001/2004

Diplomas não utilizados

2008

Documentos

2007

Documentos carga e lacre

2008

Documentos mutirão

2008

Documentos Probank, assitência às urnas

2008

Documentos referentes à requisição de veículo ao MPT

2008

Editais

2004

Editais

1997/1998

Editais

2007

Editais de convocação para convenção partidária

2004
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Eleições, alimentação e transporte

2004

Espelho RAE's

2001

Fax recebidos

1995/1997

Fax recebidos

2008

Ficha de mesários voluntários

2008

Fiscais e delegados da eleição

2008

Folha de não votantes Confresa

2002

Guia de materiais

2000

Guias de remessa de materiais

2014/2015/2016

Guias de remessa de materiais

2004

Horário Eleitoral

2008

Informações partidárias

2008

Informações partidárias

2008

Instruções e etiquetas eleições

2012

Intruções pesquisas eleitorais

2002

Justificativa eleitoral

1994

Justificativa eleitoral no dia do pleito

2008

Justificativa eleitoral no dia do pleito

2008

Justificativas eleitorais

2006 a 2007

Justificativas Eleitorais pós eleição

1994

Justificativas no dia do pleito

2002

Lista filiados PDT

2005

LOTE RAE 001 ao 007

2013

LOTE RAE 008 ao 017

2013

LOTE RAE 018 ao 020

2013

LOTE RAE 024 ao 026

2013

LOTE RAE 027 ao 029

2013

LOTE RAE 030 ao 032

2013

LOTE RAE 031 ao 023

2013

LOTE RAE 033 ao 034

2013

LOTE RAE 035

2013

LOTE RAE 036 ao 038

2013

LOTE RAE 039 ao 041

2013

LOTE RAE 042 ao 053

2013

LOTE RAE 054

2013

Manual ASE

2007

Material mincurso direito eleitoral

2008

Multas eleitorais e dispensa de multas

2008

Notificação aos candidatos

2008
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Ofícios circulares

2008

Ofícios avulsos

2001 a 2008

Ofícios circulares expedidos

2008

Ofícios circulares recebidos

2005

Ofícios circulares recebidos

2008

Ofícios circulares recebidos

2003

Ofícios expedidos

2000

Ofícios expedidos

2008

Ofícios expedidos

2000/2001/2004

Ofícios recebidos

2004

Ofícios recebidos

2008

Ofícios recebidos

2003/2005/2006

Ofícios recebidos

2004

Ofícios recebidos sobre o transporte das eleições

2008

Ofícios solicitando local de votação

2004

Orientações Eleições

2014

Panfletos e relatórios ELO

2014

Protocolo de entrega de títulos NSA

2008/2009/2010/2011

RAEs de lotes RAE já descartados

2011/2012

RAEs pendentes de regularização

2009/2010

Relatório dos eleitores do ELO

2007

Relatório ELO

2008

Relatório ELO

2007

Requerimento de alistamento eleitoral

2007/2008

Resultado totalizado ABV e NSA

2004

Revisão do eleitorado

2003

Solicitação de suprimento de fundos

2006

Suprimento de fundos e prestação de contas

2007

Termo de responsabilidade móveis

2006

Termo de responsabilidade sobre materiais

1995/1996/1997/2003/2004

Termo de responsabilidade urnas eletrônicas

2002

Termos de responsabilidade sobre patrimônios

2007

Títulos eleitorais recolhidos, não procurados e seus
respectivos PETE's
Títulos inutilizados

2007 a 2012
2013/2015/2016

Títulos recolhidos sem data, antigos

-

Vários documentos

2008

Verificação dos locais de votação

2008

Verificação fotos e dados das urnas

2008

Calendário

2015

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 2019 - n. 2837

Cuiabá, quarta-feira, 09 de janeiro de 2019

11

Formulários de ATA Eleições com data

2014 e 2016

Dísticos "A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL"

-

assinados
Formulário de avaliação de alimentação mesários 2º turno

2014

em branco
Cartaz propaganda justificativa pós eleição com data

2012

Jogo de lacre de urnas assinados

2016

Senha par oficializaçãoda eleição

2016

Lacres de urnas de lona rubricadas por juízes anteriores

2016

O referido é verdade. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos catorze de dezembro de dois mil
e dezoito. Eu,_________, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital que é assinado pela MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 01/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Juíza Eleitoral
da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações abaixo relacionadas, prestaram CONTAS DE CAMPANHA relativas as eleições de
2018, conforme constam nos autos abaixo indicados, que se encontram à disposição para consulta
no Cartório Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três)
dias, contados da publicação do Edital, a apresentação de impugnação, na forma do disposto no
artigo 59, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Resolução nº 23.553/2017
Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a
que se refere o inciso I do caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE na internet, e determinará a imediata
publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
Processo

Partido

Município

94-49.2018.6.11.0018

PTB

Porto Esperidião

118-77.2018.6.11.0018

PSDB

Mirassol D'Oeste

119-62.2018.6.11.0018

PV

Mirassol D'Oeste

121-32.2018.6.11.0018

PSL

Mirassol D'Oeste

122-17.2018.6.11.0018

PSC

Mirassol D'Oeste

123-02.2018.6.11.0018

PR

Mirassol D'Oeste

125-69.2018.6.11.0018

PDT

Mirassol D'Oeste

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado no
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E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias do mês de
janeiro de dois mil e dezenove. Eu, _______Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei.
Segue conferido e assinado.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº20/2018 - DESCARTE DE MATERIAIS
De ordem da Exma. Sra. Juíza Eleitoral, Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, no uso de
suas atribuições legais, etc.... FAZ SABER que, nos termos do art. 55 da Res. TSE n.º 21.538
/2003 e Provimento TRE/MT n.º 09/2014, será realizado a FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE dos
documentos/materiais, adiante elencados, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2019, das 07h30 às
13h30, na presença de servidores devidamente autorizadas, a ser procedida na Sede deste Juízo
Eleitoral, Av. das Acerolas, 96-Setor H, Alta Floresta/MT, podendo ser acompanhado também por
quem interessar possa:
Material/Documento

Período

Prazo de Conservação

Guia de Multas

2007

10 anos

Guia de Multas

2008

10 anos

Lotes de RAE

2012

05 anos

Lotes de RAE

2013

05 anos

Caderno de Votação

2008

10 anos

2008

10 anos

2018

---------------------

2008

10 anos

2008

10 anos

2007 e 2008

10 anos

2006 e 2007

10 anos

2007 e 2008

10 anos

2007

10 anos

2007 e 2008

10 anos

2007 e 2008

10 anos

Termo

de

Responsabilidade

(empréstimo de urna de lona)
05 - caixas de propaganda
eleitoral recolhido (panfletos,
cartazes)
Vistorias de local de votação
Comunicação

de

desfiliação

partidária
Expediente de partido político
Expedientes,
Ofícios,

Certidões,

ofícios

circulares

ofícios

circulares

expedidos
Ofícios,
recebidos
Lista de Filiados
Comunicação de Óbitos
Suspensão

e

reaquisição

direitos políticos (conscritos)

Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta, aos 10 de dezembro de 2018. Eu, __________
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Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta, aos 10 de dezembro de 2018. Eu, __________
(Alexsander Abreu de Arruda), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei, conferi e lavrei o presente edital,
que é subscrito pela MM.ª Juíza Eleitoral.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2019/25ªZE
Dispõe sobre a suspensão de atendimento no Posto Eleitoral de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT por motivo de licença à maternidade da Chefe do Posto Eleitoral e de prorrogação de licença
para tratamento da própria saúde da Auxiliar da Chefia do Posto Eleitoral do Município de Vila Bela
da Santíssima Trindade/MT.O JUIZ DA 25ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei, CONSIDERANDO a licença à maternidade da Chefe
do Posto Eleitoral localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, LEILA
FERNANDES DE SOUZA VALADÃO;CONSIDERANDO a prorrogação de licença para tratamento
da própria saúde da Auxiliar da Chefia do Posto Eleitoral do Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT, PATRÍCIA APARECIDA ANDRADE, pelo período de 20 (vinte dias), com início em 07
/01/2019;RESOLVEArt. 1º SUSPENDER o expediente do Posto Eleitoral do Município de Vila Bela
da Santíssima Trindade, enquanto durar a licença para tratamento da própria saúde da Auxiliar da
Chefia do Posto Eleitoral, no período de 07/01/2019 a 27/01/2019, ou até o posicionamento da
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade para indicação de servidor para se
responsabilizar pelo atendimento do Posto Eleitoral, ressaltando-se que deve ser afixado aviso na
parte externa do ambiente de atendimento acessível a quem a ele se dirigir, assim como que tal
suspensão deve ser comunicada à Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como, no átrio desse Cartório Eleitoral e
do Posto Eleitoral de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Registre-se, cumpra-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Corregedoria do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
Pontes e Lacerda-MT, 07 de Janeiro de 2019.Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral 25ª ZE
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 1/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E ÓBITOS
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que, relativo ao processamento de 1º a 31 de dezembro de 2018,
encontra-se disponível para consulta, no Cartório Eleitoral, relações de eleitores dos Municípios de
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encontra-se disponível para consulta, no Cartório Eleitoral, relações de eleitores dos Municípios de
Cláudia, Marcelândia e União do Sul, circunscritos nesta 32ª Zona Eleitoral, a saber:
1. Relação de inscrições e transferências, deferidas e indeferidas, nos termos do artigo 7º da Lei nº
6.996/82, podendo ser interposto recurso do despacho que indeferir a inscrição ou transferência no
prazo de 5 (cinco) dias pelo alistando e do despacho que a deferir no prazo de 10 (dez) dias por
delegado de qualquer partido político.
2. Relação de inscrições canceladas por falecimento de eleitor para conhecimento e possível
identificação de eventuais irregularidades, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 22166/2006.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, Analista Judiciário, digitei, conferi e subscrevi,
autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT.
Cláudia, 8 de janeiro de 2019.
VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
Chefe de Cartório

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE ÓBITOS
EDITAL 02/19
O Dr. Adalto Quintino da Silva, MMª. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação
contendo o nome e o número da inscrição de eleitor (es) cancelada (s) por óbito, registrados no
ELO no mês dezembro de 2018, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 77º, II, do Código Eleitoral.
ELEITOR

INSCRIÇÃO ELEITORAL

MARGARIDA MARQUES DA COSTA

021512791856

AGENOR BORMANN

010729351864

ADELINO ANTONIO DOS SANTOS

003125601821

VOLMIR MACHADO

017749641864

TYMAFARI KAIABI

032667641872

E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Vera/MT, aos 08(oito) dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva - Analista
Judiciário - Chefe de Cartório da 36 Zona Eleitoral que preparei, digitei, conferi, e assinei o
presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

EDITAL DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL 01/19
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Adalto Quintino da Silva, município de
Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
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TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
encontra-se disponível em Cartório a relação dos eleitores que requereram alistamento e
transferência, bem como os endereços dos eleitores para eventual consulta, com DEFERIMENTO
dos municípios de Vera, Feliz Natal e Santa Carmem, pertencentes à circunscrição da 36ª Zona
Eleitoral, na segunda quinzena de dezembro de 2018.
Faz saber, também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos são de 10(dez)
dias da publicação do presente.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Vera/MT, aos 08 (oito) dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Jr. - Analista
Judiciário, que preparei, digitei, conferi e assinei o presente, por força da Portaria nº 002/201636ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
SENTENÇA NOS AUTOS 12-61.2018.6.11.0036
Autos nº:12-61.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Democratas de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRATAS- DEM- do
município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.18).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.22).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRATAS DE
FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a inadimplência a
partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 11 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 13-46.2018.6.11.0036
Autos nº: 13-46.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Democrático Trabalhista de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT- do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT- do
município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Recebida a prestação de contas (fls.12) em ato contínuo foi o representante da agremiação
partidária intimado para constituição de advogado, tendo o mesmo deixado transcorrer o prazo
sem apresentação de instrumento de mandato (fls. 22.)
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, b, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.29).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.33).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2016, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito; vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar resposta ao parecer preliminar em 72 (setenta e duas) horas, principalmente para suprir
ausência do instrumento de mandato do patrono, porém, não o fez, tornando inviável a esta Justiça
Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou reprovando as contas de
campanha, frente a ausência de capacidade postulatória do representante da agremiação
partidária. Referida exigência decorre do art. 3º da Resolução nº TRE-MT nº 1278/2013.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida
agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao
mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
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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agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao
mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, b,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 14-31.2018.6.11.0036
Autos nº:14-31.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Progressista de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO PROGRESSISTA- PP- do
município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
08), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.10).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.14).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.19).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.23).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
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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a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA DE
FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a inadimplência a
partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 11 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 16-98.2018.6.11.0036
Autos nº:16-98.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDERM
SOCIAL -PROS- do município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.

Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
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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Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.18).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.22).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDERM SOCIAL DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da
referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário
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 2019 - n. 2837

Cuiabá, quarta-feira, 09 de janeiro de 2019

21

ORDERM SOCIAL DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da
referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário
ao mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 17-83.2018.6.11.0036
Autos nº:17-83.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Republicano Progressista de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA- PRP- do município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.18).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.22).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
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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IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da
referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário
ao mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 11 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 19-53.2018.6.11.0036
Autos nº:19-53.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Social Cristão de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC- do
município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
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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Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
14/15), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.
16).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls. 20).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.25).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.29).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a inadimplência a
partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 20-38.2018.6.11.0036
Autos nº:20-38.2018.6.11.0036
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA -PSDB- do município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.18).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.22).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
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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IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e
regional da referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do
Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas,
restando caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art.
45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 21-23.2018.6.11.0036
Autos nº:21-23.2018.6.11.0036
Interessado: Partido dos Trabalhadores de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PTdo município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
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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Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
14), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.15).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.19).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.24).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.23).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as

contas

anuais

do

Diretório/Comissão

Provisória

Municipal

do

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da
referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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TRABALHADORES DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da
referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário
ao mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 22-08.2018.6.11.0036
Autos nº:22-08.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB- do município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.18).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.22).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida
agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao
mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 23-90.2018.6.11.0036
Autos nº:23-90.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Verde de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO VERDE - PV- do município de
Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
14), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.15).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.19).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.24).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.28).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO VERDE DE FELIZ
NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a inadimplência a
partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 27-30.2018.611.0036
Autos nº:27-30.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Comunista do Brasil de Vera/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PC
DO B- do município de Vera/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
07), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.08).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.12).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.17).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.21).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL DE VERA-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação
que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo
tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a
inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE
23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 31-67.2018.6.11.0036
Autos nº: 31-67.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Democratas de Vera/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRATAS -DEM- do
município de Vera/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
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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Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
08), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.09).
Foi certificado pelo analista das contas que foi verificada movimentação nos extratos bancários no
"Portal do SPCA". Não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme relatório da
Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, recebimento de recursos
financeiro, no exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II / III da Res. TSE nº 23.464
/2015 (fls.13).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.20).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.24).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRATAS DE
VERA-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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VERA-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida agremiação que
suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao mesmo, pelo tempo
em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando caracterizada a inadimplência a
partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA NOS AUTOS 18-68.2018.6.11.0036
Autos nº:18-68.2018.6.11.0036
Interessado: Partido Socialista Brasileiro de Feliz Natal/MT
Advogado: Ausente
Classe: Prestação de Contas - Anual/2017
Vistos, etc.
Trata-se de ausência na prestação de contas anual do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB- do município de Feliz Natal/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Foi a agremiação partidária intimada com fulcro no art. 28 e ss. da Res-TSE nº23.464/2015, para
prestar contas referente ao exercício financeiro 2017, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fls.
14), transcorrendo o prazo "in albis", sem qualquer manifestação por parte dos legitimados (fls.15).
Foi certificado pelo analista das contas que não foi verificada movimentação nos extratos bancários
no "Portal do SPCA". Também que não houve distribuição de cotas do fundo partidário, conforme
relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE/MT, em anexo. Por fim, ausência de
recebimento de qualquer outra modalidade de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, no
exercício de 2017, tudo com base no art. 45, incisos II e III da Res. TSE nº 23.464/2015 (fls.19).
Encaminhado a unidade técnica para análise, foi emitido parecer conclusivo por parte do analista
das contas anuais, manifestando-se ao final pela irregularidade das mesmas e consequentemente
seu julgamento como não prestadas, com fulcro no art.46, inciso IV, a, da Res-TSE nº 23.464/2015
(fls.24).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento como não prestadas das contas anuais,
exercício 2017 (fls.28).
É o necessário à análise e decisão.
É de se frisar que emana de preceito constitucional (art. 17, III da CF/88) a obrigação dos partidos
políticos de prestarem contas à Justiça Eleitoral.
A lei 9.096/95, destrinchando a norma inscrita na Carta Magna, estabeleceu a data de 30 de abril
do ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas (art. 32).
Por sua vez, a Resolução nº.23.464/15, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável as contas anuais
do exercício de 2017, constitui-se no normativo que especifica os elementos necessários à
prestação de contas dos partidos políticos, e assim determina:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos,
julgando-as:
IV- pela não prestação quando:
a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a. Depois de intimados na formado art 30 desta Resolução, Órgão Partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas, ou....;"(grifo nosso).
Por sua vez, a Res-TSE 23.464/2015, ao disciplinar a prestação de contas, fulmina os partidos
inadimplentes, ao prever, em seu art. 48:
"A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (grifei).
Os tribunais já aplicaram tal preceito, Senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Revela-se pertinente a configuração de contas como
não prestadas no caso em que a parte, mesmo notificada a apresentá-las, permanece inerte. Vindo
tal documentação somente em fase recursal se caracteriza supressão de instância, o que é vedado
por lei, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas. 2. A ausência de movimentação de
recursos não isenta a agremiação do dever de prestar contas. RE - Recurso Eleitoral nº 81086 mirassol d'oeste/MT (Acórdão nº 22885 de 16/04/2013 Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1394, Data 25/04/2013, Página 2)
(Grifei)
No presente caso, o representante da agremiação partidária foi devidamente notificado a
apresentar contas partidárias anuais, em 72 (setenta e duas) horas, porém, não o fez, tornando
inviável a esta Justiça Especializada dar seguimento ao feito com uma sentença aprovando ou
reprovando as contas anuais.
Assim sendo, em vista da informação prestada pelo Cartório Eleitoral, declaro NÃO PRESTADAS
as contas anuais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE FELIZ NATAL-MT e DETERMINO aos diretórios nacional e regional da referida
agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao
mesmo, pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, restando
caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, conforme preconiza o art. 45, IV, a,
da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Ciência ao Parquet.
Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
sistema "SICO", bem como aos Diretórios Nacional e Regional, conforme Res. TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, após trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as anotações
nos controles internos.
Vera/MT, 12 de dezembro de 2018
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2019 - PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO - 42ª ZE
O MM. Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral - Sapezal/MT, Dr. CONRADO MACHADO SIMÃO, no
uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, nos
termos da Resolução nº 624/2010 TRE-MT, estarão abertas as inscrições para o PROCESSO
SELETIVO DE ESTÁGIO, destinado a estudantes regularmente matriculados e com frequência
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SELETIVO DE ESTÁGIO, destinado a estudantes regularmente matriculados e com frequência
efetiva em curso de Nível Médio, para o Programa de Estágio do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, com lotação no Cartório Eleitoral da 42ª Zona - Sapezal/MT, nos termos abaixo
especificados:
1. NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
2. VALOR DA BOLSA: R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 7,00 (sete reais), por dia trabalhado.
4. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais - 04 horas diárias
5. PERÍODO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
6. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
6.1. Para concorrer à vaga de estágio, somente poderão participar:
a) estudantes com no mínimo 16 anos de idade;
b) estudantes do ensino médio;
c) estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no curso
matriculado, de instituição pública ou particular credenciada;
6.2. É vedada a contratação de estagiário:
a) que participe simultaneamente de outro Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para a
conclusão do curso;
b) cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau com membros, juízes, promotores e
servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, inclusive requisitados;
c) cônjuge, companheiro ou parente de políticos em exercício de mandato eletivo ou de candidatos
a cargo eletivo;
d) estudantes pertencentes à diretórios de partidos políticos ou filiados à partidos políticos.
7. FASES DO RECRUTAMENTO:
7.1. Entrega de Curriculum Vitae - CV e preenchimento do Formulário de entrevista;
7.2. Prova prática: elaboração de redação;
7.3. Entrevista escrita;
7.4. Entrega de documentos, abaixo relacionados (somente para o estudante selecionado nas
fases anteriores):
a) Ficha de inscrição, com todos os dados pessoais do estudante;
b) Atestado de vínculo com instituição de ensino;
c) Cópia do RG, CPF e título de eleitor;
d) Declaração de ausência de parentesco com membros, juízes, promotores e servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como de não parentesco com detentores de
mandato eletivo e candidatos;
e) Declaração de Não Filiação Partidária;
f) Declaração de não acumulação de estágio;
g) Cópia de comprovante de endereço;
h) Certidão de Quitação Eleitoral.
É obrigatório que o convocado, caso ainda não possua, realize o seu cadastro no Programa de
Estágio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para fim da efetividade de sua
contratação, o qual poderá ser realizado no sítio eletrônico da entidade, qual seja: https://web.ciee.
org.br/estudante/novo-cadastro-basico
8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:
8.1 O candidato deverá comparecer ao Cartório Eleitoral situado na Av. Jaú, nº 1450, Sala 03,
Centro, no município de Sapezal-MT, no período entre o dia 14 de janeiro de 2019 a 18 de janeiro
de 2019, das 07:30 às 13:30 horas, para realizar a sua inscrição;
8.2 A inscrição será realizada mediante a entrega de Curriculum Vitae e preenchimento de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2837

Cuiabá, quarta-feira, 09 de janeiro de 2019

36

8.2 A inscrição será realizada mediante a entrega de Curriculum Vitae e preenchimento de
formulário fornecido pelo Cartório Eleitoral;
8.3 O processo seletivo será realizado através de entrevista escrita e prova prática (redação), a ser
aplicada no dia 21 de janeiro de 2019, às 08:30 horas, na Av. Jaú, nº 1450, Sala 03, Centro,
Sapezal/MT (Cartório Eleitoral).
9. DO RESULTADO
O resultado com o nome do estudante selecionado será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico,
na página do TRE/MT, www.tre-mt.jus.br, no dia 23 de janeiro de 2019.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Para o efeito do cálculo da bolsa, será considerada a frequência mensal do estagiário.
10.2. Somente serão aceitos os estudantes que puderem se adequar ao horário de funcionamento
do Cartório Eleitoral (segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30 horas)
10.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no formulário de inscrição. O candidato que preencher o formulário de inscrição com
dados incorretos, ou que fizer declarações falsas, inexatas ou ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas no Edital, terá cancelada sua inscrição.
10.4 O candidato classificado e selecionado será convocado para assinatura do Termo de
Compromisso, no prazo de 3 (três) dias, após a divulgação do resultado.
Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 79-02.2018.6.11.0044 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL 2017
PROCESSO:

79-02.2018.6.11.0044 - Prestação de Contas - Anual 2017

INTERESSADO:

PARTIDO REPUBLICANO - PR / Novo Mundo/MT

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante o exercício financeiro de 2017 pelo PARTIDO REPUBLICANO - PR do município de Novo
Mundo/MT.
Realizada a notificação determinando a prestação de contas, conforme mandado de fls. 02.
Às fls. 08, consta relatório emitido pelo cartório eleitoral opinando pela declaração de contas não
prestadas
Às fls. 05/06, consta informações financeiras disponíveis nos bancos de dados da justiça eleitoral.
Às fls. 13 consta manifestação da promotoria eleitoral, na qual seu representante opina por
declaração de contas não prestadas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Findado o prazo de prestação de contas disposto no artigo 32 da lei 9.096/1995, e realizada a
notificação para apresentação das mesmas, o partido mostra-se silente quanto à determinação da
Justiça Eleitoral.
Conforme orienta o artigo 30, VI da resolução 23.546/2017/TSE, procedeu-se a juntada das
informações bancárias e relatórios de partidos receptores de recursos do fundo partidário em 2017.
O cartório eleitoral, em sua análise, entende ser caso de contas não prestadas.
No mesmo sentido é a manifestação ministerial de fls. 13.
Vejamos Jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Vejamos Jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB/MT - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 - ENTREGA OBRIGATÓRIA ATÉ O DIA 30 DE
ABRIL DO ANO SEGUINTE - OMISSÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO - CONTAS NÃO PRESTADAS
- APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS NO ART. 37-A, DA LEI 9.096/1995 E ART. 42, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.465/2015. Nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/1995, o partido político
está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o
dia 30 de abril do ano seguinte. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário, bem ainda a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a
situação, consoante previsão contida no art. 37-A, da Lei 9.096/1995 e art. 42, da Res. TSE n.
23.465/2015. Contas julgadas como não prestadas. (Prestação de Contas nº 13507, Acórdão nº
26401 de 24/10/2017, Relator(a) PEDRO SAKAMOTO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2531, Data 09/11/2017, Página 3 ) (destaquei).
Destarte, com fundamento no artigo 46, IV, a da Resolução 23.546/2017 do TSE, DECLARO
COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO REPUBLICANO - PR de Novo Mundo em
2017.
Isto posto, comunique-se aos diretórios estaduais e nacionais do referido partido a suspensão dos
repasses do fundo partidário até que sejam realizadas as prestações de contas.
Com fulcro no artigo 42 da resolução 23.571/2018/TSE, suspenda-se o órgão municipal até que
sejam prestadas as contas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Guarantã do Norte/MT, 09 de novembro de 2018.
DIEGO HARTMANN
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 03/2019
(PRAZO DE 3 DIAS)
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em especial a
eleitora CICERA APARECIDA SELESTINO, candidata a vereadora nas eleições de 2016, que foi
proferida intimação nos autos nº 68-07.2017.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n. 17.394/2017,
determinando à requerente a apresentação das contas eleitorais de 2016 no município de
Guarantã do Norte, por meio de advogado devidamente constituído.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Guarantã do Norte /MT, ao oitavo dia do mês de janeiro do ano dois mil e
dezenove. Eu, _____ Wilhiano Souza e Silva, Chefe de cartório em Substituição, digitei e conferi
este edital com base no artigo 2, I, da portaria 03/2018/ZE44.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 02/2019
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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(PRAZO DE 3 DIAS)
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em especial a
eleitora MARIA DO ESPIRITO SANTO GOMES RAMOS, candidata a vereadora nas eleições de
2016, que foi proferida intimação nos autos nº 15-89.2018.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n.
72.702/2016, determinando à requerente a apresentação das contas eleitorais de 2016 no
município de Guarantã do Norte, por meio de advogado devidamente constituído.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Guarantã do Norte /MT, ao oitavo dia do mês de janeiro do ano dois mil e
dezenove. Eu, _____ Wilhiano Souza e Silva, Chefe de cartório em Substituição, digitei e conferi
este edital com base no artigo 2, I, da portaria 03/2018/ZE44.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 01/2019
(PRAZO DE 3 DIAS)
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em especial a
eleitora DEBORA GUILHEM ELLER, candidata a vereadora nas eleições de 2016, que foi proferida
intimação nos autos nº 64-67.2017.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n. 17.390/2017,
determinando à requerente a apresentação das contas eleitorais de 2016 no município de
Guarantã do Norte, por meio de advogado devidamente constituído.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Guarantã do Norte /MT, ao oitavo dia do mês de janeiro do ano dois mil e
dezenove. Eu, _____ Wilhiano Souza e Silva, Chefe de cartório em Substituição, digitei e conferi
este edital com base no artigo 2, I, da portaria 03/2018/ZE44.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 04/2018
(PRAZO DE 3 DIAS)
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em especial
os requerentes SIDNEY JULIO OLIVEIRA, presidente do PRP - Partido Republicano Progressista,
ou o tesoureiro VALDECI AUGUSTO MATOS que foi proferida intimação nos autos nº 11896.2018.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n. 25.543/2018, determinando aos requerentes a
apresentação das contas eleitorais de 2018 da agremiação partidária em Guarantã do Norte, por
meio de advogado devidamente constituído.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Guarantã do Norte /MT, ao oitavo dia do mês de janeiro do ano dois mil e
dezenove. Eu, _____ Wilhiano Souza e Silva, Chefe de cartório em Substituição, digitei e conferi
este edital com base no artigo 2, I, da portaria 03/2018/ZE44.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 1/2019
Autos do Processo n.º 205-56.2012.6.11.0046
Espécie: Execução Fiscal
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Edmilson Paulista Martins
Finalidade: A Excelentíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Drª. Milene Aparecida
Pereira Beltramini, nos autos em epígrafe, MANDA INTIMAR o Executado, na forma do art. 12 da
Lei nº 6.830/80, para que tome ciência da Penhora, bem como do registro realizado pelo 1º
Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sob o nº 343.445, em 03/12/2018,
conforme consta no registro nº 14, da matrícula nº 22.059, deste RGI. E para que ninguém possa
alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou que se
expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade,
Rondonópolis - MT, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu,
______________, Josane Carvalho da Silva Teixeira - Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral, que
expedi e conferi o presente Edital que segue assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 001/2019-47ªZE/MT DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2017
A Excelentíssima Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza Eleitoral da 47.ª Zona Eleitoral de
Poxoréu - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, divulga o recebimento da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo(s) seguinte(s) partido(s) políticos:
MUNICÍPIO

PARTIDO

PRESIDENTE

N.º DO PROCESSO

Poxoréu

PPS

Denilson Nunes Pereira

20-26.20186.11.0040

Poxoréu

PSD

Narciso Leal da Silva (Tesoureiro)

20-26.20186.11.0040

Poxoréu

PTB

Julio Cesar Pereira Chagas

20-26.20186.11.0040

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do cartório eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Poxoréu, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. Eu,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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passado nesta cidade de Poxoréu, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. Eu,
Genilson Ramos de Souza, Chefe de Cartório, digitei, conferi e assinei o presente edital.
GENILSON RAMOS DE SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 43-42.2018.6.11.0049
Protocolo: 13.084/2018
Partido: Partido Republicano Progressista - PRP
Advogado: Marcelo Parada Machado Filho OAB/MT 21.346
Nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE 23.546/2017, determino a Intimação do
Partido Republicano Progressista - PRP e seus responsáveis para se manifestarem sobre as
informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2018.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 50/2018
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 50/2018
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
F A Z S A B E R a todos que tiverem conhecimento do presente edital, em especial o
representado, Maurício Daniel Kolling, o qual deve apresentar defesa, nos termos do art. 22,I, a, da
LC64/90, por meio de advogado devidamente constituído, nos termos do despacho abaixo.
Processo n. 49-40.2017.6.11.0031
Representante: Ministério Público eleitoral
Representado: Maurício Daniel Kolling
Vistos, etc,
Diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, encartada nas fls.29/32, determino a citação
por edital do representado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente defesa, nos
termos do art. 22,I, a, da LC64/90.
Após, abra-se vista ao MPE.
Querência/MT, 03 de dezembro de 2018.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Querência/MT, aos sete dias de dezembro do ano dois mil e dezoito. Eu, _____
Isabella Natiara Ferreira Costa, Analista Judiciário - Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.

ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS 82-21.2018.6.11.0055
Designo o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h30min, para audiência onde será proposta a
transação penal.
Intime-se o autor do fato, constando do mandado que deverá comparecer acompanhado de
advogado, advertindo-o que, na sua falta, será nomeado Defensor Público.
Intime-se o Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2018.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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