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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 615/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 105/2018,
resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora ANGELICA NEVES SILVA,
ocupante do cargo de Oficial Administrativo junto à Prefeitura Municipal de Jaciara, para continuar
prestando serviços no Cartório da 14ª Zona Eleitoral - Jaciara/MT, por mais 01(um) ano, com
efeitos a partir do dia 06/10/2018, convalidando-se os atos praticados nos termos do art. 55, da Lei
n.º 9784/1999, do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e
art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº
199/2011 - Plenário, com alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 614/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 105/2018,
resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora JOARA VERUSKA LEITE
MORAIS, ocupante do cargo de Agente Administrativo junto à Prefeitura Municipal de Cáceres,
para continuar prestando serviços no Cartório da 6ª Zona Eleitoral - Cáceres/MT, por mais 01(um)
ano, com efeitos a partir do dia 14/03/2019, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º,
§ 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e
determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com alteração dada pelo
Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2018.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2019
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 o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREMT e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 38/2019,
RESOLVE
Art. 1º Designar o Assessor do Gabinete da Secretaria Judiciária para executar as atividades de
acompanhamento e fiscalização do Termo de Cessão de Uso nº02/2015, firmado entre este
Regional e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT.
Art. 2º Determinar que na ausência, de qualquer natureza, do titular, as providências de sua
responsabilidade fiquem a cargo do substituto imediato.
Art. 3º Revoga-se a Ordem de Serviço nº 16/2015.
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Art. 3º Revoga-se a Ordem de Serviço nº 16/2015.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE 84/2019
Requer o servidor EVERTON ASSUMPÇÃO SIQUEIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
a inclusão de seu filho VITOR LIMA SIQUEIRA, nascido em 04/01/2019, no programa de
assistência pré-escolar. 2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da
respectiva Certidão de Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 1117/2019). 3. A
Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por meio da
Informação nº 8/2019/SB/CAMS/SGP (doc. nº 1341/2019), demonstrando a legislação de
referência que embasa o requerimento consubstanciada na Resolução TSE nº 23.116/20092 e
opina pelo respectivo deferimento. 4. De acordo com o art. 5º, da sobredita Resolução3 , são
considerados dependentes, para fins de concessão da assistência pré-escolar, os filhos, enteados
sob a guarda e responsabilidade do cônjuge ou companheiro beneficiário e os menores sob tutela
ou guarda do beneficiário. Enquanto que o desligamento do programa está disciplinado nos termos
do art. 134 , do mesmo diploma. 5. Por todo o exposto e em observância aos termos da delegação
de competência contidos na Portaria nº 117/2018, em especial na previsão do art. 5º, I, "f"5 ,
AUTORIZO a inclusão do menor VITOR LIMA SIQUEIRA no programa de assistência pré-escolar,
com efeitos a contar de 08/01/2019 (data do requerimento - doc. nº 1117/2019), nos termos do art.
8º6 da Resolução TSE nº 23.116/2009. 1 Decisão proferida em razão da delegação de
competência contida na Portaria TRE/MT nº 117/2018. 2 A Resolução TSE n. 23.116/2009, assim
dispõe acerca da concessão do referido benefício: "Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar,
no âmbito da Justiça Eleitoral, será prestado, por meio de auxílio préescolar, aos dependentes dos
servidores: I - ativos dos quadros das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais
regionais eleitorais, ainda que cedidos; (...) Art. 11. Para cadastrar dependente no programa, o
beneficiário deve apresentar os seguintes documentos comprobatórios: I - certidão de nascimento
ou carteira de identidade; II - declaração de que o genitor ou o detentor da guarda do dependente
do beneficiário não percebe benefício similar pago por órgão ou entidade da administração pública
federal, estadual, distrital e municipal; 3 Art. 5º Consideram-se dependentes, para os fins desta
resolução: I - filhos; § 1º Os dependentes devem encontrar-se na faixa etária compreendida do
nascimento aos cinco anos de idade e fração. 4 Art. 13. O desligamento do programa e a
suspensão do pagamento do auxílio ocorrem a partir: (...) VI - do mês subsequente ao daquele em
que o dependente completar seis anos de idade (...); 5 Art. 5º da Portaria TRE/MT n. 117/2018 Ao
ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou ausências,
ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de regência,
praticar os seguintes atos: I - conceder: (...) f) assistência pré-escolar; (grifos nossos) 6 Art. 8º da
Resolução TSE nº 23.116/2009 6. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para
certificar a publicação desta decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de
registro junto ao SGRH, módulo Dependentes e Benefícios e demais comunicações necessárias
ao processamento do pagamento, afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2019.
LUCIANA ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
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LUCIANA ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
Secretária de Gestão de Pessoas, em substituição

PAE 82/2019
1. Requer o servidor EVERTON ASSUMPÇÃO SIQUEIRA, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário, Área Administrativa, lotado na 8ª Zona Eleitoral, em Alto Araguaia, o pagamento de
auxílio-natalidade decorrente do nascimento de seu filho VITOR LIMA SIQUEIRA, ocorrido em 04
/01/2019.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 1114/2019).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 7/2019/SB/CAMS/SGP (doc. nº 1321/2019), demonstrando a legislação de
referência que embasa o requerimento, consubstanciada no art. 196 da Lei nº 8.112/1990 e opina
pelo respectivo deferimento.
4. Por todo o exposto, e em observância aos termos da delegação de competência contidos no
art. 5º, I, f, da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a concessão do benefício, nos termos do art. 196
da Lei nº 8.112/90.
5. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH
/módulo Auxílios, e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento, afetas à
unidade.
6. Após, remeta-se este expediente, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para certificar a
inclusão em folha de pagamento.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2019.
LUCIANA ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
Secretária de Gestão de Pessoas, em substituição

COMUNICADOS
LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONCEDIDAS DURANTE O MÊS
DE DEZEMBRO/2018
A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, considerando
delegação de competência de que trata a Portaria nº 117/2018 publicada no Dje nº 2626 de 20 de
abril de 2018, resolve divulgar as licenças para tratamento de saúde concedidas e registradas no
Sistema de Gestão de Recursos Humanos no mês de dezembro/2018, relativas aos servidores
pertencentes ao Quadro deste Tribunal, servidores ocupantes de cargo em comissão sem vínculo
com a Administração Pública e servidores de outros órgãos à disposição deste Regional,
constantes nos quadros anexos.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2019.
Anexo I
Concessões de licenças para tratamento de saúde aos servidores pertencentes
ao Quadro do TRE-MT
Nome

Matrícula

Tipo

Dias

Início

Fim

ADELZUITA MARIA DA COSTA SILVA

10507001

1

1 12/12/2018 12/12/2018

ADELZUITA MARIA DA COSTA SILVA

10507001

1

2 18/12/2018 19/12/2018

ANDREIA DA SILVA NORONHA

10507264

10

3 17/12/2018 19/12/2018
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5

10507273

10

1 11/12/2018 11/12/2018

10507088

10

1 03/12/2018 03/12/2018

10400030

10

2 29/11/2018 30/11/2018

CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE

10507452

10

2 10/12/2018 11/12/2018

CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE

10507452

10

2 29/11/2018 30/11/2018

CAROLINA ANDRADE FERREIRA VAZ

10507171

10

38 12/11/2018 19/12/2018

CAROLINA ANDRADE FERREIRA VAZ

10507171

10

1 05/11/2018 05/11/2018

10507421

10

8 02/12/2018 09/12/2018

EDWIGES NAZZARENE NASCIMENTO

10507025

10

2 12/12/2018 13/12/2018

EVERALDO ABADE PEREIRA

10507108

10

1 10/12/2018 10/12/2018

10507193

10

2 06/12/2018 07/12/2018

10507193

10

1 08/11/2018 08/11/2018

10507455

10

4 16/11/2018 19/11/2018

GILCILENE BERNARDES SOUZA

10507474

10

1 03/12/2018 03/12/2018

GUSTAVO SILVEIRA CASTOR

10507138

10

3 12/12/2018 14/12/2018

HAIG GARABED TERZIAN

10507111

10

12 26/11/2018 07/12/2018

HELIO LIMA DA SILVA

10507127

10

12 08/11/2018 19/11/2018

10507364

10

1 29/11/2018 29/11/2018

10507036

10

4 11/12/2018 14/12/2018

10507435

10

1 28/11/2018 28/11/2018

IVANETE DA SILVA PRADO

10507137

10

1 11/12/2018 11/12/2018

JACQUES DE BARROS LOPES

10507222

10

1 03/12/2018 03/12/2018

JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN

10507284

10

1 03/12/2018 03/12/2018

JOAO CARLOS ROCHA

10507038

10

9 06/12/2018 14/12/2018

KATIANE BENTO GONCALVES

10507432

10

30 12/11/2018 11/12/2018

LEO MONTEIRO COSTA E SILVA

10507157

10

2 26/11/2018 27/11/2018

LIAMARA VANINI DA SILVA BARROS

10507091

10

1 21/11/2018 21/11/2018

LIDIA SILVERIO NAGAISHI

10507302

10

1 30/11/2018 30/11/2018

LIDIA SILVERIO NAGAISHI

10507302

1

1 29/11/2018 29/11/2018

LUCIANO BORTOLUZO

10507125

10

1 13/12/2018 13/12/2018

LUMIERI MARTINS RECH

10507391

10

2 06/12/2018 07/12/2018

QUEIROZ
ANTONIO HENRIQUE NEPOMUCENO
MEIRELLES
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA
SILVA

DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO
NASCIMENTO

FABRICIO NAPOLEAO TEIXEIRA
BATISTA
FABRICIO NAPOLEAO TEIXEIRA
BATISTA
FERNANDO VINICIUS SOUZA
RODRIGUES

HELMA AUXILIADORA MARTINS DA
CUNHA BAZAN
HIROMI MIZOBE
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE
ALMEIDA
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MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA

6

10400036

10

61 05/11/2018 04/01/2019

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA

10507097

10

14 22/11/2018 05/12/2018

NORBERTO AURELIO VAN HAGER

10507228

1

10 21/11/2018 30/11/2018

RAPHAELA OLIVEIRA LOPES MELO

10400022

10

1 07/12/2018 07/12/2018

RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA

10507339

10

1 03/12/2018 03/12/2018

RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA

10507339

1

1 18/12/2018 18/12/2018

ROSANGELA COLLI DAL PRA

10507473

10

1 30/11/2018 30/11/2018

10507440

10

2 03/12/2018 04/12/2018

10507349

10

1 23/11/2018 23/11/2018

10507292

10

1 29/11/2018 29/11/2018

IZOLANI

TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA
SANTOS
VALERIA RAFAEL DAS MERCES AIRES
CHRYSTAL GIL
VIVIANE ZAITUM CARDOSO
DAMACENA
Anexo II

Concessões de licença para tratamento de saúde aos servidores de outros órgãos,
à disposição do TRE-MT
Nome

Matrícula

Tipo

Dias

Início

Fim

ALINE DE SOUZA SILVA

10300673

10

1 10/12/2018 10/12/2018

AMANDA KAROLINE DA PAZ LEITE

10300659

10

2 29/11/2018 30/11/2018

CASSIA SANTI GOMES DEZAN

10300666

10

1 04/12/2018 04/12/2018

CASSIA SANTI GOMES DEZAN

10300666

10

1 12/12/2018 12/12/2018

CASSIA SANTI GOMES DEZAN

10300666

10

1 18/12/2018 18/12/2018

10300606

10

1 03/12/2018 03/12/2018

10300660

10

2 10/12/2018 11/12/2018

DANIELLY GONCALVES GUIMARAES

10300650

10

1 04/12/2018 04/12/2018

DARCIVAL APARECIDO DOS REIS

10300523

10

3 05/12/2018 07/12/2018

ELENIR MARIA DA SILVA

10300522

10

1 18/12/2018 18/12/2018

ELENIR MARIA DA SILVA

10300522

10

2 26/11/2018 27/11/2018

ELIZABETE PEREIRA MAIA RISSINI

10300527

10

1 13/12/2018 13/12/2018

FABIANE FATIMA MACEDO LOPES

10300630

1

1 07/12/2018 07/12/2018

FRANCISCA GONCALVES DE LIMA

10300275

10

1 12/12/2018 12/12/2018

10300505

10

1 17/12/2018 17/12/2018

GONCALO NUNES FELFILI

10300480

1

1 14/12/2018 14/12/2018

JHOMARA ALVES DA CRUZ

10300631

10

1 12/12/2018 12/12/2018

JHOMARA ALVES DA CRUZ

10300631

1

1 06/12/2018 06/12/2018

KELLY SIQUEIRA FERRAZ

10300634

10

1 10/12/2018 10/12/2018

LANUSA GEORGIA SOUZA VIEIRA

10300667

10

1 28/11/2018 28/11/2018

DANIEL ROCHA GRUVINELO DOS
SANTOS
DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO
OLIVEIRA

GISELE ANA CONCEICAO
FIGUEIREDO E SILVA
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LANUSA GEORGIA SOUZA VIEIRA

10300667

10

1 30/11/2018 30/11/2018

LAURA VICUNA OJEDA

10300038

10

1 10/12/2018 10/12/2018

LEIDE APARECIDA SCATOLIN

10300058

10

15 12/11/2018 26/11/2018

MARCIA RODRIGUES SCHADECK

10300549

10

1 10/12/2018 10/12/2018

10300654

10

1 30/11/2018 30/11/2018

10300654

10

2 06/12/2018 07/12/2018

10300654

10

1 14/12/2018 14/12/2018

10300557

10

5 03/12/2018 07/12/2018

10300670

10

1 04/12/2018 04/12/2018

10300349

10

2 13/12/2018 14/12/2018

ODY MARIA FALBOT DAS CHAGAS

10300577

10

10 05/12/2018 14/12/2018

ROSINALDA DE OLIVEIRA BURGOS

10300479

10

15 28/11/2018 12/12/2018

10300609

10

1 06/12/2018 06/12/2018

SANDRA DIAS DE OLIVEIRA

10300070

1

1 16/11/2018 16/11/2018

SANDRA DIAS DE OLIVEIRA

10300070

10

1 10/12/2018 10/12/2018

10300025

10

1 30/11/2018 30/11/2018

SANDRA SIMIONI SANTOS

10300554

1

1 07/12/2018 07/12/2018

SONIA MARCIA DE ARRUDA

10300578

10

1 17/12/2018 17/12/2018

SONIA MARCIA DE ARRUDA

10300578

10

2 04/12/2018 05/12/2018

10300668

10

1 03/12/2018 03/12/2018

10300668

10

1 30/11/2018 30/11/2018

10300639

10

1 07/12/2018 07/12/2018

MARCIO GONCALO MACIEL DE
ARRUDA
MARCIO GONCALO MACIEL DE
ARRUDA
MARCIO GONCALO MACIEL DE
ARRUDA
MARIA DAS GRACAS BARATA
POMPEU DE BARROS
NEIDI ADRIANE BEHNE
NERIGLEY RODRIGUES REBELO
BARBIERO

RUBIA BUTACA TABORELLI DE
OLIVEIRA

SANDRA REGINA SILVA DA COSTA
RAMOS

SULAMITA BEZERRA VILAS BOAS
SAMPAIO
SULAMITA BEZERRA VILAS BOAS
SAMPAIO
TANIA MARA SALGUEIRO
Legenda - Tipos de Licenças (Lei nº 8.112/90)

1. Por motivo de doença em pessoa da família (art. 83)
10. Licença para tratamento da própria saúde (arts. 202 e 203)
11. Licença à gestante (art. 207)
14. Licença por doença profissional (art. 211)
18. Por acidente em serviço (art. 211)
103.Convocação para exames periódicos/periciais
LUCIANA ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
Secretária de Gestão de Pessoas, em substituição

ATOS
DA 15ª ZONA ELEITORAL
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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

Apostilas treinamento de mesários

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
Currículos antigos de TU, anteriores a 2017

2008
1996 e 2006
2017
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2007
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

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
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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

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
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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

Formulários de ATA Eleições com data

2014 e 2016

Dísticos "A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL"

-

assinados
Formulário de avaliação de alimentação mesários 2º turno
em branco

2014

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 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 02/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
DEZEMBRO DE 2018
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso,
TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento
ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais canceladas por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de dezembro de 2018, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e
dezenove. Eu,_____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 01/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16/12/2018 a 31/12/2018)
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n. 6.996/82,
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias,
a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios
de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 16 de dezembro de
2018 a 31 de dezembro de 2018, nos termos art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º
21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Vila Rica, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. Eu,
_____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N. 91-94.2018.6.11.0018
Vistos.
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Partido Republicano Brasileiro do Município de
Porto Esperidião referente ao Pleito de 2018.
A serventia do Cartório, após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias SGIP - do Tribunal Superior Eleitoral, constatou que a agremiação partidária estava inativa durante
todo o período de campanha eleitoral do referido ano.
Assim não há que se falar na obrigação legal de prestar contas nos termos do Art. 48, II, "d" da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após arquive-se.
Às providências.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO: 126-54.2018.6.11.0018
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PROCESSO: 126-54.2018.6.11.0018
Natureza: Prestação de Contas - Eleições 2018
Município: Mirassol D'Oeste/MT
Partido: Partido dos Trabalhadores
Advogado: Gaspar Schmidt - OAB/MT 6175-O
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral referente ao Pleito Eleitoral de 2018 da
direção municipal do Partido dos Trabalhadores de Mirassol D'Oeste-MT.
Analisando detidamente os autos nota-se que o partido apresentou, após o prazo legal, os
documentos de fls. 12/30.
A unidade técnica examinando os autos emitiu parecer técnico, fls. 31/31v apontado algumas
irregularidades notadamente quanto a ausência de informações e documentos elencados no art.
56 da Res. TSE nº 23.553/2017, já que nos autos foram juntados extrato de prestação de contas
do município de Cáceres e não da direção municipal de Mirassol D'Oeste-MT, objeto destes autos.
Diante de todo o exposto e em consonância com a legislação em vigor determino:
I. Intimação da direção municipal do partido por meio de seu procurador para que no prazo de 03
(três) dias apresente a Prestação de Contas elaborada por meio do SPCE com as informações e
documentos elencado no art. 56 da Res. TSE nº 23.553/2017, referente ao município de Mirassol
D'Oeste-MT, sob pena ter as contas analisadas da maneira como apresentadas.
II. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação do partido a unidade técnica deverá emitir
parecer conclusivo.
III. Após vistas ao MPE pelo prazo de 02 (dois) dias.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº.29-51.2018.6.11.0019
Natureza: Representação - Doação de recursos acima do limite legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogados: Dr. Vinícius Dall Comune Hunhoff, OAB/MT n. 10453
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
SIGILOSO tendente à aplicação de multa em razão de doação para a campanha eleitoral de 2016
em valor superior ao permitido pela legislação.
Aduz a representante ministerial que, conforme informações enviadas pela Receita Federal do
Brasil contendo relação das pessoas físicas que efetuaram doação de recursos, financeiros ou
estimáveis, a candidato, partido político ou comitê financeiro, em limite superior ao quantum
autorizado pelo inc. I do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.504/97, o representado doou à campanha
eleitoral de 2016, a quantia de SIGILOSO.
Requereu também o deferimento liminar do pedido de quebra do sigilo fiscal, a decretação de
segredo de justiça, a notificação do representado para apresentação de defesa,a condenação ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, consoante o
disposto no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral do
representado.
Na decisão de fls. 07/10 a representação foi recebida e deferido a quebra do sigilo fiscal
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. 2838

Cuiabá, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

14

Na decisão de fls. 07/10 a representação foi recebida e deferido a quebra do sigilo fiscal
determinando a requisição à Receita Federal das informações constantes em Declaração de
Imposto de Renda de 2015 e também a notificação para apresentação de defesa e decretação de
segredo de justiça nos autos.
Após a juntada da Declaração de Imposto de Renda solicitada , o representado apresentou Defesa
onde juntou documentos e requereu preliminarmente a ilegitimidade do Ministério Público, a
improcedência desta representação alegando que não houve descumprimento do inc. I do § 1º do
art. 23 da Lei nº 9.504/97 e apuração de eventual existência de crime de denunciação caluniosa.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da
representação, pois entendeu com base nos documentos juntados aos autos que o montante da
doação não ultrapassou o "quantum" limite de 10% do rendimento bruto auferido por ele no ano de
2015, estando assim em harmonia com o disposto no § 1º, inciso I do artigo 23 da Lei das Eleições.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
"Art.23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I - no caso de pessoa física, a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos no ano anterior à eleição.
(...)
§3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes a
quantia em excesso.
(...)
Já o artigo 24-C da mesma lei estabelece:
"Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1o do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1o O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas
até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando:
I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de
abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do art. 32 da Lei no 9.096, de 19 de
setembro de 1995;
II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham
ocorrido no exercício financeiro a ser apurado.
§ 2o O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e
apurados, encaminhá-las-á à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano
seguinte ao da apuração.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do
ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício
financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de
outras sanções que julgar cabíveis. ".
Como se verifica no §3º do artigo 24-C da Lei das Eleições a legitimidade para apresentar
representação visando apurar eventual excesso de doação acima do limite legal é do Ministério
Publico Eleitoral, não devendo assim prosperar a preliminar de ilegitimidade do parquet arguída
pela Defesa na inicial.
Quanto a doação efetuada, verifico que o Representado realizou a doação de valor financeiro da
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Quanto a doação efetuada, verifico que o Representado realizou a doação de valor financeiro da
quantia de SIGILOSO e teve rendimento bruto em 2015 de SIGILOSO, podendo dessa forma,
efetuar doação até o limite de SIGILOSO.
Assim sendo, tal doação encontra respaldo no § 1º do artigo 23 da Lei das Eleições que
estabelece o limite de 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano anterior a eleição.
Em relação ao requerimento da Defesa de apuração de eventual crime de denunciação caluniosa,
indefiro tal pleito, uma vez que estes autos de representação apenas se destina a apurar a
existência ou não de doação em excesso, não possuindo caráter criminal, nem existindo a
ocorrência de imputação de crime ao Representado.
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente a representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de SIGILOSO.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C
Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº.22-59.2018.6.11.0019
Natureza: Representação - Doação de recursos acima do limite legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogada: Dr. Artidiana Aparecida Betoni Silva , OAB/MT n. 19002
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
SIGILOSO tendente à aplicação de multa em razão de doação para a campanha eleitoral de 2016
em valor superior ao permitido pela legislação.
Aduz a representante ministerial que, conforme informações enviadas pela Receita Federal do
Brasil contendo relação das pessoas físicas que efetuaram doação de recursos, financeiros ou
estimáveis, a candidato, partido político ou comitê financeiro, em limite superior ao quantum
autorizado pelo inc. I do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.504/97, o representado doou à campanha
eleitoral de 2016, a quantia de SIGILOSO.
Requereu também o deferimento liminar do pedido de quebra do sigilo fiscal, a decretação de
segredo de justiça, a notificação do representado para apresentação de defesa,a condenação ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, consoante o
disposto no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral do
representado.
Na decisão de fls. 09/12 a representação foi recebida e deferido a quebra do sigilo fiscal
determinando a requisição à Receita Federal das informações constantes em Declaração de
Imposto de Renda de 2015 e também a notificação para apresentação de defesa e decretação de
segredo de justiça nos autos.
Após a juntada da Declaração de Imposto de Renda solicitada , o representado apresentou Defesa
onde juntou documentos e requereu a improcedência desta representação alegando que não
houve descumprimento do inc. I do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.504/97 .
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da
representação, pois entendeu com base nos documentos juntados aos autos que o montante da
doação não ultrapassou o "quantum" limite de 10% do rendimento bruto auferido por ele no ano de
2015, estando assim em harmonia com o disposto no § 1º, inciso I do artigo 23 da Lei das Eleições.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento. É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
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Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
"Art.23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I - no caso de pessoa física, a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos no ano anterior à eleição.
(...)
§3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes a
quantia em excesso.
(...)
Quanto a doação efetuada, verifico que o Representado realizou a doação de valor financeiro da
quantia de SIGILOSO e teve rendimento bruto em 2015 de SIGILOSO, podendo dessa forma,
efetuar doação até o limite de SIGILOSO.
Assim sendo, tal doação encontra respaldo no § 1º do artigo 23 da Lei das Eleições que
estabelece o limite de 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano anterior a eleição.
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente a representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de SIGILOSO.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C
Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº.08-75.2018.6.11.0019
Natureza: Representação - Doação de recursos acima do limite legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogados: Dr. Artidiana Aparecida Betoni Silva , OAB/MT n. 19002
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
SIGILOSO tendente à aplicação de multa em razão de doação para a campanha eleitoral de 2016
em valor superior ao permitido pela legislação.
Aduz a representante ministerial que, conforme informações enviadas pela Receita Federal do
Brasil contendo relação das pessoas físicas que efetuaram doação de recursos, financeiros ou
estimáveis, a candidato, partido político ou comitê financeiro, em limite superior ao quantum
autorizado pelo inc. I do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.504/97, o representado doou à campanha
eleitoral de 2016, a quantia de SIGILOSO e SIGILOSO em forma de doação estimável de bens ou
serviços.
Requereu também o deferimento liminar do pedido de quebra do sigilo fiscal, a decretação de
segredo de justiça, a notificação do representado para apresentação de defesa,a condenação ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, consoante o
disposto no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral do
representado.
Na decisão de fls. 09/12 a representação foi recebida e deferido a quebra do sigilo fiscal
determinando a requisição à Receita Federal das informações constantes em Declaração de
Imposto de Renda de 2015 e também a notificação para apresentação de defesa e decretação de
segredo de justiça nos autos.
Após a juntada da Declaração de Imposto de Renda solicitada , o representado apresentou Defesa
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após a juntada da Declaração de Imposto de Renda solicitada , o representado apresentou Defesa
onde juntou documentos e requereu a improcedência desta representação alegando que não
houve descumprimento do inc. I do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.504/97 .
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da
representação, pois entendeu com base nos documentos juntados aos autos que o montante da
doação não ultrapassou o "quantum" limite de 10% do rendimento bruto auferido por ele no ano de
2015, estando assim em harmonia com o disposto no § 1º, inciso I do artigo 23 da Lei das Eleições
e também com o disposto no artigo 21§2º da Resolução n. 23.463/2015 do TSE que estipula o
valor máximo de oitenta mil reais para doações estimáveis de bens e serviços.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento. É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
"Art.23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I - no caso de pessoa física, a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos no ano anterior à eleição.
(...)
§3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes a
quantia em excesso.
(...)
Em relação às doações estimáveis, prevê o artigo 21,§2º da Resolução nº 23.463/2015 do TSE:
"Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(...)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)"
Quanto as doações efetuadas, verifico que o Representado realizou a doação de valor financeiro
da quantia de SIGILOSO e teve rendimento bruto em 2015 de SIGILOSO, podendo dessa forma,
efetuar doação até o limite de SIGILOSO. E quanto a doação estimável esta não foi superior ao
limite estabelecido no §2º do artigo 21 da Resolução nº23.463/2015 do TSE.
Assim sendo, tal doação encontra respaldo no § 1º do artigo 23 da Lei das Eleições que
estabelece o limite de 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano anterior a eleição.
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente a representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de SIGILOSO.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C
Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº: 27-69.2018.6.11.0023 - CMR
Classe: Composição de Mesa Receptora - CMR
Vistos etc.
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Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo com vista à Composição das Mesas Receptoras de votos
referente ao Pleito Eleitoral de 2018 do município de Nova Canaã do Norte/MT.
A Serventia Eleitoral prestou informação de p. 93, no sentido do cumprimento das orientações da
Corregedoria Regional Eleitoral.
Formalizados os autos, vieram conclusos.
É a síntese. DECIDO.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito encontra-se regularmente instruído.
Os atos relativos às Eleições 2018 foram realizados, conforme comprovam os documentos
produzidos nos autos e as determinações efetivamente cumpridas.
Isto posto, diante da ausência de providências a serem adotadas, DETERMINO o arquivamento do
feito, com as baixas e anotações necessárias.
Cumpra-se
Colíder/MT, 8 de janeiro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº: 1-37.2019.6.11.0023 - CMR
Classe: Composição de Mesa Receptora - CMR
Mesário: Flaviano Edson Matheus Ribeiro
Município: Nova Canaã do Norte
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo com vista à Composição das Mesas Receptoras de votos
referente ao Pleito Eleitoral de 2018 do município de Nova Canaã do Norte/MT, instaurado de
ofício pela serventia eleitoral, no qual informou-se a falta de Flaviano Edson Matheus Ribeiro aos
trabalhos eleitorais no 1º e 2º turnos do Pleito Eleitoral de 2018.
Cite-se o eleitor faltoso, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as justificativas
cabíveis, nos termos do 7º do Provimento nº 18/2012 do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso.
Restando infrutífera a citação pessoal, expeça-se edital, observando o disposto nos artigos 256 e
257 do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo, certifique-se.
Após, conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Colíder/MT, 8 de janeiro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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, __________
(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 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 02/2019
Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, por determinação da
MM Juíza Eleitoral Dra.Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos dos processos abaixo relacionados,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que está
sendo publicada, conforme abaixo, relação dos órgãos partidos e respectivos responsáveis que
apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativo a
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2016, facultando-se a qualquer interessado,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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prestação de contas anual do exercício financeiro de 2016, facultando-se a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do artigo 45,
I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Município
Nova
Xavantina

Partido
(sigla)
MDB

Responsável pela prestação de contas

Nº Processo

Evaldo Eusebio Freitas (presidente)

1 1 -

Elias Pinheiro de Oliveira (tesoureiro)

09.2018.6.11.0026

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 09 de janeiro de
2019. Eu, _________ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o
digitei e subscrevi.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 01/2019
Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, por determinação da
MM Juíza Eleitoral Dra.Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos dos processos abaixo relacionados,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que está
sendo publicada, conforme abaixo, relação dos órgãos partidos e respectivos responsáveis que
apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativo a
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2017, facultando-se a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do artigo 45,
I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Município

Partido

Responsável pela prestação

(sigla)

de contas

Nº Processo

Sávio Luiz Farias Rodrigues
Nova
Xavantina

PP

(presidente)

Welton
1 4 -

Rogério

Nova
Xavantina

PSB

Neto

(presidente)

Welton
5 4 -

Soares

Nova
Xavantina

PT

Lima

Neto

Xavantina

Firmino

Maia 16.2018.6.11.0026 -

1 7 -

Itacir

Jose

(tesoureiro)

nº

Magnone

Oliveira dos Santos
OAB-MT

nº

14.186

Inelson Bosa(presidente)
PDT

OAB-MT

Welton

(tesoureiro)
Nova

Magnone

14.186

(presidente)
Elisangela

nº

Oliveira dos Santos

Leite 43.2018.6.11.0026 -

(tesoureiro)
Hermes

OAB-MT

14.186

Machado

Hosnilde

Magnone

Oliveira dos Santos

Dammann 61.2018.6.11.0026 -

(tesoureiro)
João

Advogado/nº OAB

Zandonai

2 8 -

Wande Alves Diniz

45.2018.6.11.0026 - OAB-MT n 10.927
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Diene
Nova

PV

Xavantina

Inacio

Galvão

(presidente)

Welton
3 4 -

Jose
PTB

Xavantina

Altamiro

da

Silva

(presidente)
Raimundo

Welton
3 5 -

Pereira

PSD

Eliane

Dias

(tesoureiro)

Nova

SD

Xavantina

Adriano

2 9 30.2018.6.11.0026

Arpinelli

(presidente)

4 4 -

DEM

(presidente)
Jose

São

Joaquim

4 6 -

Martins

Vieira 66.2018.6.11.0026

Anisio de Jesus (presidente)
PDT

nº

Oliveira

Prestes - OAB-MT
n 20.354-B
Magnone

Oliveira dos Santos
OAB-MT

nº

14.186

(tesoureiro)
Novo

Robson

Carlos Augusto Lemes da 96.2018.6.11.0026 Ubiratan Tavares Pimentel

Xavantina

OAB-MT

Welton

Silva (tesoureiro)
Nova

Magnone

14.186

Silveira

Ronaldo

nº

Oliveira dos Santos

dos 37.2018.6.11.0026 -

Endrigo Dalcin (presidente)

Xavantina

OAB-MT

14.186

Santos(tesoureiro)
Nova

Magnone

Oliveira dos Santos

Elias Bueno de Souza Junior 52.2018.6.11.0026 (tesoureiro)

Nova

21

Auder Leandro Rodrigues
Pereira (tesoureiro)

8

-

54.2018.6.11.0026

Gilvany

Caetano

de Brito - OAB-MT
n 22744/0
Douglas Rodrigues
Martins - OAB-MT
n 19.909

Silvestre Peris de Amorim
Novo

São

Joaquim

SD

(presidente)
Maria

9

Auxiliadora

-

dos 39.2018.6.11.0026

Santos Silva(tesoureiro)
Maria
Novo

São

Joaquim

PROS

Lucia

Monteiro

Ladeira (presidente)
Ukaios

Pereira

7

-

Barbosa 69.2018.6.11.0026

(tesoureiro)
Jairo
Novo

São

Joaquim

PSC

dos

Santos

Junior

(presidente)
Marques

Yann
5 5 -

Correia

Dieggo

Souza Timotheo de

Filho 28.2018.6.11.0026 Almeida - OAB-MT

(tesoureiro)

n 12.025

Carlos Royttmen Pires da
Novo

São

Joaquim

Silva (presidente)
PP

Gustavo

Martins

Martins

Gustavo

de

Sousa

4 1 44.2018.6.11.0026

Carlos

Royttmen

Pires da Silva OAB-MT 13.983-A

(tesoureiro)
Edson
Novo
Joaquim

São

PV

Pereira

de

Avila

(presidente)

3 8 -

Wanderlan Gondim Vieira 89.2018.6.11.0026
(tesoureiro)
Leandro

Carlos

Royttmen

Pires da Silva OAB-MT 13.983-A

Meirelles

(presidente)
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. 2838

Novo

Cuiabá, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

São PMB

Joaquim

Ludovico Ferreira da Silva 3 7 (tesoureiro)

22

Carlos

Royttmen

07.2018.6.11.0026 Pires da Silva OAB-MT 13.983-A

Clelio
Novo

São

Joaquim

DEM

Moreira

de

Avila

(presidente)
Cleber

3 9 -

Moreira

de

Avila 74.2018.6.11.0026

(tesoureiro)
Gustavo Martins de Sousa
Novo

São

Joaquim

PSB

(presidente)
Samuel

4 0 Castro

Silva 59.2018.6.11.0026

(tesoureiro)
Valbe
Novo

São

Joaquim

Novo

São

Joaquim

PSDB

PR

Kenedy

Barbosa

Sandes (presidente)
Kelvin

Kenedy

4 5 -

Joaquim

PPS

Joaquim

PSD

Joaquim

DC

(presidente)

4 3 -

Luciano

Lopes
3 6 -

Wanderson

Ferreira

de 22.2018.6.11.0026

(presidente)

4 7 -

Maria Aparecida Bento Rosa 51.2018.6.11.0026
de

Souza

Silva

(presidente)
Eliezio

Dias

da

Pires da Silva OAB-MT 13.983-A
Carlos

Royttmen

Pires da Silva OAB-MT 13.983-A
Dieggo

Souza Timotheo de

Silva 29.2018.6.11.0026 Almeida - OAB-MT

Campos

(presidente)
Inacio

1 0 24.2018.6.11.0026

Tome

(presidente)

1 5 -

Jose Rosilon Barbosa Lopes 46.2018.6.11.0026
(tesoureiro)
Alencar Cambauva da Silva

MDB

Royttmen

n 12.025

Jacinto

Edson

Carlos

Yann
4 2 -

Vilmon Maia (tesoureiro)

PSB

Souza Timotheo de
n 12.025

(presidente)

Elmivan
PSC

Dieggo

Geraldo Pereira da Silva 14.2018.6.11.0026 Almeida - OAB-MT

(tesoureiro)
Campinápolis

Dieggo

Souza Timotheo de

Yann

Elias
São

OAB-MT 13.983-A

Wanir Marques de Freitas

(tesoureiro)
Novo

Royttmen

Pires da Silva -

n 12.025

Heronides Jose de Carvalho
São

Carlos

Fonseca 81.2018.6.11.0026 Almeida - OAB-MT

Oliveira (tesoureiro)
Novo

OAB-MT 13.983-A

(tesoureiro)

Jorge
São

Royttmen

Pires da Silva -

Yann

Sobrinho (tesoureiro)
Novo

Carlos

(presidente)

1 6 -

Altier Oliveira Nascimento 31.2018.6.11.0026
(tesoureiro)

Willian

Gonçalves

Lino de Oliveira OAB-MT 20.511
Iandra

Santos

Morais - OAB-MT n
16.051
Iandra

Santos

Morais - OAB-MT n
16.051

Fabianna Kedma Ferreira
Valadão Lira (presidente)
PP
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 08 de janeiro de
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no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 08 de janeiro de
2019. Eu, ______ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o digitei
e subscrevi.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS 6-57/2018 - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PARTIDOS : DEM, PSDB (ADV.CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - OAB MT 24124), PROS
(ADV. ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB MT18.523), PSD (ADV. MARCIA GARDIM
OAB MT 19479-0), PT ( ADV. WILMAR SCHRADER OAB MT 2923) PV (ADV. MARCIA GARDIM
OAB MT 19479-0) e PDT(ADV.CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - OAB MT 24124), de
Castanheira/MT.
Vistos etc., Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2017, atinentes à
arrecadação e aplicação de recursos financeiros pelos DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS do DEM,
PSDB, PROS, PSD, PV, PT e PDT, de Castanheira/MT. Tão logo protocoladas as contas, foram
publicados os balanços patrimoniais por meio de Edital 28/2018, cujo prazo transcorreu sem
impugnações. As contas foram submetidas à análise e, conforme parecer conclusivo de fls. 36,
todas as obrigações contábeis foram cumpridas. O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl.
37, manifestou-se pela aprovação. É o relatório. Decido. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre
a regularidade das contas dos partidos políticos, julgando-as aprovadas, quando regulares.
Analisados os autos em Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, constatou-se a
regularidade de todas as peças apresentadas. Não houve impugnação aos balanços patrimoniais
do Partido e/ou às contas apresentadas. Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da
Lei 9.096/95 e Resolução 23.546 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS a
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelos DIRETÓRIOS
PARTIDÁRIOS dos PARTIDOS Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido
Republicano da Ordem Social, Partido Social Democrático, Partido Verde, Partido dos
Trabalhadores e Partido Democrático Trabalhista, Castanheira/MT, para que surtam os efeitos
legais. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Juína/MT, 07
de janeiro de 2018.
VAGNER DUPIM DIAS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 17-68.2018.6.11.0041
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu(ré)(s): FRANCISCA MARIA DAMASCENO
Advogado: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB/MT nº 8311
Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor da ré
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Trato de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor da ré
FRANCISCA MARIA DAMASCENO, denunciada(s) pela suposta prática do(s) crimes(s)/delito(s)
descrito(s) no art. 350, caput, da Lei n. 4.737/65.
Narra a denúncia que no segundo semestre de 2016, na 41ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, as denunciadas omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar, e/ou
nele fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
Consta nos autos que a denunciada se inscrevera como candidata a vereadora no Município de
Araputanga-MT, com o fim de preencher o número mínimo de mulheres necessários por partido,
bem como não informou a sua respectiva desistência de candidatura à Justiça Eleitoral, como
deveria, contribuindo para fraudar a fé pública eleitoral, incorrendo do delito tipificado no art. 350
do Código Eleitoral.
O procedimento preparatório eleitoral n. 09/2016 foi instaurado para apurar possíveis candidaturas
fictícias de mulheres nas eleições proporcionais municipais de 2016 em Araputanga-MT.
A instauração do referido procedimento se justificou na medida em que a denunciada obteve
apenas 1 (um) voto, sendo que a referida candidata compareceu em seu local de votação o dia da
eleição para exercer seu direito cívico de votar e sequer votou nela própria, restando evidenciado,
ainda, que pedia votos para seu filho que também saíra candidato.
Após a instrução do feito, restou demonstrada que a denunciada agiu com dolo omisso, tendo em
vista que deixou de informar a desistência de sua candidatura à Justiça Eleitoral, ocasionando,
para tanto, a violação do preceito de regra protetiva de gênero, já que impediu a substituição ou
candidatura de nova candidata, conforme prevê a norma do art. 10, § 3°, da Lei n. 9.504/97.
Constatou-se, ainda, que a partir de tal conduta omissiva dolosa, as denunciadas passaram a ser
candidatas fictícias, tendo em vista que requereram registros de candidaturas sem que tivessem
efetiva participação no processo eleitoral, incorrendo, assim, no delito de falsidade ideológica,
previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida em 22/2/2018 e determinado a citação/intimação da(s) ré(s) para
apresentar a resposta/defesa preliminar através de defesa técnica, o que ocorreu em 16/4/2018.
Em sede de defesa, arguiu em síntese a absolvição sumária nos termos do art. 386, III e VII, do
CPP às fls. 75/86.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -,
diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
Nos termos do CPP, art. 397, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, o juiz somente deverá
absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a
punibilidade do agente.
Assim, verifico demostrada a presença segura da hipótese III - que o fato, embora narrado pela
representante do Ministério Público Eleitoral de forma adequada sob o aspecto formal,
evidentemente não constitui crime quando da análise sob o âmbito material.
O art. 350 da Lei n° 4.737/65 dispõe: "omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais" .
Importante registrar que o processo n. 7-58.2017.6.11.0041 referido pela representante do
Ministério Público Eleitoral, para apurar a suposta prática da fraude e do abuso de poder na
composição da lista de candidatos às eleições proporcionais, fora sentenciado/julgado
improcedente no dia 15/12/2017, sendo os fatos objeto da ação penal em epígrafe a mplamente
analisados pelo magistrado subscrevente, quem participou da instrução e julgamento.
Não desconheço que as esferas são diversas, contudo ausentes elementos capazes de resultar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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analisados pelo magistrado subscrevente, quem participou da instrução e julgamento.
Não desconheço que as esferas são diversas, contudo ausentes elementos capazes de resultar
em algo diverso da absolvição sumária.
Dessa forma, não fora comprovada que a inscrição eleitoral da ré, tinha por objetivo fraudar o
processo eleitoral, tampouco que a desistência configure a conduta típica do delito, não ocorrendo
assim lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral, consequentemente a conduta narrada na
denúncia não constitui crime, com fundamento no art. 397, III, do CPP -, em razão da atipicidade
da conduta ABSOLVO SUMARIAMENTE a denunciada FRANCISCA MARIA DAMASCENO das
imputações que lhe fora imputada.
Consequentemente, deixo de condenar nas custas, taxas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Publique. Registre. Intime, Cumpra.
Cumpra.
Às providências.
Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2018.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 14-16.2018.6.11.0041
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu(ré)(s): IOHANA SILVA AMORIM
Advogado: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB/MT nº 8311
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor da ré
IOHANA SILVA AMORIM, denunciada(s) pela suposta prática do(s) crimes(s)/delito(s) descrito(s)
no art. 350, caput, da Lei n. 4.737/65.
Narra a denúncia que no segundo semestre de 2016, na 41ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, as denunciadas omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar, e/ou
nele fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
Consta nos autos que a denunciada se inscrevera como candidata a vereadora no Município de
Figueirópolis D¿ Oeste-MT, com o fim de preencher o número mínimo de mulheres necessários
por partido, bem como não informou a sua respectiva desistência de candidatura à Justiça
Eleitoral, como deveria, contribuindo para fraudar a fé pública eleitoral, incorrendo do delito
tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
O procedimento preparatório eleitoral n. 08/2016 foi instaurado para apurar possíveis candidaturas
fictícias de mulheres nas eleições proporcionais municipais de 2016 em Figueirópolis D¿ Oeste-MT.
A instauração do referido procedimento se justificou na medida em que a denunciada obteve
apenas 1 (um) voto, sendo que a referida candidata compareceu em seu local de votação o dia da
eleição para exercer seu direito cívico de votar e sequer votou nela própria.
Após a instrução do feito, restou demonstrada que a denunciada agiu com dolo omisso, tendo em
vista que deixou de informar a desistência de sua candidatura à Justiça Eleitoral, ocasionando,
para tanto, a violação do preceito de regra protetiva de gênero, já que impediu a substituição ou
candidatura de nova candidata, conforme prevê a norma do art. 10, § 3°, da Lei n. 9.504/97.
Constatou-se, ainda, que a partir de tal conduta omissiva dolosa, as denunciadas passaram a ser
candidatas fictícias, tendo em vista que requereram registros de candidaturas sem que tivessem
efetiva participação no processo eleitoral, incorrendo, assim, no delito de falsidade ideológica,
previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida em 22/2/2018 e determinado a citação/intimação da(s) ré(s) para
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A denúncia foi recebida em 22/2/2018 e determinado a citação/intimação da(s) ré(s) para
apresentar a resposta/defesa preliminar através de defesa técnica, o que ocorreu em 3/4/2018.
Em sede de defesa, arguiu em síntese a absolvição sumária nos termos do art. 386, III e VII, do
CPP às fls. 75/86.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -,
diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
Nos termos do CPP, art. 397, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, o juiz somente deverá
absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a
punibilidade do agente.
Assim, verifico demostrada a presença segura da hipótese III - que o fato, embora narrado pela
representante do Ministério Público Eleitoral de forma adequada sob o aspecto formal,
evidentemente não constitui crime quando da análise sob o âmbito material.
O art. 350 da Lei n° 4.737/65 dispõe: "omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais" .
Importante registrar que o processo n. 8-43.2017.6.11.0041 referido pela representante do
Ministério Público Eleitoral, para apurar a suposta prática da fraude e do abuso de poder na
composição da lista de candidatos às eleições proporcionais, fora sentenciado/julgado
improcedente no dia 15/12/2017, sendo os fatos objeto da ação penal em epígrafe amplamente
analisados pelo magistrado subscrevente, quem participou da instruç ão e julgamento.
Não desconheço que as esferas são diversas, contudo ausentes elementos capazes de resultar
em algo diverso da absolvição sumária.
Dessa forma, não fora comprovada que a inscrição eleitoral da ré, tinha por objetivo fraudar o
processo eleitoral, tampouco que a desistência configure a conduta típica do delito, não ocorrendo
assim lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral, consequentemente a conduta narrada na
denúncia não constitui crime, com fundamento no art. 397, III, do CPP -, em razão da atipicidade
da conduta ABSOLVO SUMARIAMENTE a denunciada IOHANA SILVA AMORIM das imputações
que lhe fora imputada.
Consequentemente, deixo de condenar nas custas, taxas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Publique. Registre. Intime, Cumpra.
Cumpra.
Às providências. Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2018.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 13-31.2018.6.11.2018
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu(ré)(s):
JÉSSICA MARTINS MACHADO
ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB-MT nº 14.517
ELZI MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB-MT nº 14.517
KALITA DOS REIS PAIVA
ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB-MT nº 14.517
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ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB-MT nº 14.517
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor dos(as) ré
(s) Jéssica Martins Machado, Elzi Maria de Oliveira e Kalita dos Reis Paiva, denunciada(s) pela
suposta prática do(s) crimes(s)/delito(s) descrito(s) no art. 350, caput, da Lei n. 4.737/65.
Narra a denúncia que no segundo semestre de 2016, na 41ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, as denunciadas omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar, e/ou
nele fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
Consta nos autos que as denunciadas se inscreveram como candidatas a vereadoras no Município
de Indiavaí-MT e não realizaram campanha política, bem como não informaram as suas
respectivas desistências de candidatura à Justiça Eleitoral, como deveriam, contribuindo para
fraudarem a fé pública eleitoral, incorrendo do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
O procedimento preparatório Eleitoral n. 06/2016 foi instaurado para apurar possíveis candidaturas
fictícias de mulheres nas eleições proporcionais municipais de 2016 em Indiavaí-MT.
A instauração do referido procedimento se justificou na medida em que Jéssica Martins e Kálita
dos Reis não receberem nenhum voto, ao passo que Elzi Maria de Oliveira obteve apenas 1 (um)
voto, sendo que as referidas candidatas não realizaram campanha política.
Além disso, restou apurado que Kálita e Jéssica candidataram-se apenas com o intuito de
preencher o número de mulheres necessário por partido e que desistiram da campanha política.
Após a instrução do feito, restou demostrada que as denunciadas agiram com dolo omissivo, tendo
em vista que procederam com o registro de suas candidaturas, e após não realizaram campanha
política e deixaram de informar a desistência de suas candidaturas à Justiça Eleitoral,
ocasionando, para tanto, a violação do preceito de regra protetiva de gênero, já que impediram a
substituição ou a candidatura de novas candidatas, conforme prevê a norma do art. 10, § 3°, da
Lei n. 9.504/97.
Constatou-se, ainda, que a partir de tal conduta omissiva dolosa, as denunciadas passaram a ser
candidatas fictícias, tendo em vista que requereram registros de candidaturas sem que tivessem
efetiva participação no processo eleitoral, incorrendo, assim, no delito de falsidade ideológica,
previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida em 22/2/2018 e determinada a citação/intimação da(s) ré(s) para
apresentar(em) a resposta/defesa preliminar através de defesa técnica, o que ocorreu em 30/4
/2018.
Em sede de defesa, arguiu em síntese a absolvição sumária alegando que a conduta adotada
pelas denunciadas não se qualifica como crime, não havendo nos autos prova que confirme os
fatos alegados na denúncia às fls. 81/94.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -,
diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
Nos termos do CPP, art. 397, com redação dada pela Lei n. 11.719/08, o juiz somente deverá
absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente
da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a
punibilidade do agente.
Assim, verifico demostrada a presença segura da hipótese III - que o fato, embora narrado pela
representante do Ministério Público Eleitoral de forma adequada sob o aspecto formal,
evidentemente não constitui crime quando da análise sob o âmbito material.

O art. 350 da Lei n° 4.737/65 dispõe: "omitir, em documento público ou particular, declaração que
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O art. 350 da Lei n° 4.737/65 dispõe: "omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais" .
Importante registrar que o processo n. 22-27.2017.6.11.0041 referido pela representante do
Ministério Público Eleitoral, para apurar a suposta prática da fraude e do abuso de poder na
composição da lista de candidatos às eleições proporcionais, fora sentenciado/julgado
improcedente no dia 15/12/2017, sendo os fatos objeto da ação penal em epígrafe amplamente
analisados pelo magistrado subscrevente, quem participou da instrução e julgamento.
Não desconheço que as esferas são diversas, contudo ausentes elementos capazes de resultar
em algo diverso da absolvição sumária.
Dessa forma, não fora comprovada que as inscrições eleitorais das rés, tinham por objetivo fraudar
o processo eleitoral, tampouco que as desistências configurem a conduta típica do delito, não
ocorrendo assim lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral, consequentemente a conduta narrada
na denúncia não constituir crime, com fundamento no art. 397, III, do CPP -, em razão da
atipicidade da conduta ABSOLVO SUMARIAMENTE as denunciadas JÉSSICA MARTINS
MACHADO, ELZI MARIA DE OLIVEIRA, KALITA DOS REIS PAIVA das imputações que lhes
foram imputadas.
Consequentemente, deixo de condenar nas custas, taxas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Publique. Registre. Intime, Cumpra. Cumpra.
Às providências. Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2018.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO N. 18-53.2018.6.11.0041
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(ré)(s): Creusa Aparecida Teixeira
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO PENAL em que a ré CREUSA APARECIDA TEIXEIRA foi regulamente citada para
responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, e, indagado se possuía condições de constituir
advogado nos autos ou se pretendia a nomeação de advogado dativo e advertido, ainda, de que
não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-ia nomeado defensor para oferecê-la, deixou
transcorreu o prazo in albis.
Isto posto, sendo certo que a competência para atuar na Justiça Eleitoral é da Defensoria Pública
da União, sendo esta ausente na Comarca e diante da necessidade NOMEIO o Núcleo de Prática
Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP -, como dativo para que patrocine a defesa
da ré CREUSA APARECIDA TEIXEIRA, apresentando a resposta no prazo legal, nos termos dos
art. 359, parágrafo único, da Lei n. 4.737/65 (acrescido pelo art. 1º da Lei n. 10.732/2003) e art.
396-A do CPP.
Após, volte-me concluso para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária - art. 397 do
CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008 - ou designação de dia e hora para a audiência art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008.
Cientifique/Comunique o (a) representante do Ministério Público.
Cumpra.
Às providências.
Araputanga-MT, 18 de dezembro de 2018.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
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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RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 06/2018
(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 ANTONIO PONTES SOBRINHO, presidente do PSC - Partido Social Cristão, ou o
tesoureiro NELCIMAR ALVES DE LIMA que foi proferida intimação nos autos nº 8458.2017.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n. 13.348/2017, determinando aos requerentes a
apresentação das contas anuais de 2016 da agremiação partidária em Novo Mundo, 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 nono 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. 05/2018
(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 ANTONIO PONTES SOBRINHO, presidente do PSC - Partido Social Cristão, ou o
tesoureiro NELCIMAR ALVES DE LIMA que foi proferida intimação nos autos nº 5741.2018.6.11.0044 - Classe: PC - Protocolo n. 9740/2018, determinando aos requerentes a
apresentação das contas anuais de 2017 da agremiação partidária em Novo Mundo, 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 nono 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

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 490-10.2016.6.11.0046
Candidato: Ailton Pereira da Silva
Advogados:Ademar José Paula da Silva - OAB/MT nº 16068
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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Advogados:Ademar José Paula da Silva - OAB/MT nº 16068
Rodrigo Terra Cyrineu - OAB/MT nº 16169
Felipe Terra Cyrineu - OAB/MT nº 20416
Michel Rodrigo da Silva Graça - OAB/MT nº 18970
Rafael dos Santos Oliveira - OAB/MT nº 14885
Fernando Ferreira Silva Becker - OAB/MT nº 17905
Lucas Gabriel Silva França - OAB/MT nº 19363
Daniela de Oliveira - OAB/MT nº 17793
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais referente à arrecadação e aplicação de
recursos financeiros nas eleições municipais de 2016, apresentadas na forma da Lei nº 9.504/97 e
Resolução TSE nº 23.463/2015.
No curso do processo houve a prolação da sentença à fls. 63/64, que culminou na interposição de
Recurso Eleitoral, o qual restou provido nos termos do Acórdão nº 26830 (fls. 86/91).
Com o retorno dos autos do e. TRE/MT, foi concedido prazo ao candidato para se pronunciar nos
termos do art. 62, da Resolução 23.463/15, do TSE (fls. 96). Entretanto, seu patrono limitou-se a
juntar substabelecimento de procuração à fls. 100.
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas (fls. 103
/105).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Na prestação ora em exame, observa-se que o candidato não apresentou todos os documentos
necessários para comprovação dos gastos eleitorais, nos termos da Lei nº 9.504/97 c/c Resolução
TSE nº 23.463/2015.
Observa-se que foi novamente oportunizado ao candidato, prazo para apresentar prestação de
contas retificadora para suprir as irregularidades encontradas e pendentes, mantendo-se inerte (fls.
102).
Portanto, ante a inexistência dos extratos bancários de toda movimentação financeira, e do registro
da doação direta descrita no recibo nº 777001391510MT000001E, no valor de R$ 500,00 (fls. 39),
não contabilizada na presente prestação, torna-se prejudicada a efetiva análise da regularidade
das contas, o que inviabiliza sua aprovação.
Esse é o entendimento jurisprudencial:
"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. FALHA QUE
MACULA A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Subsiste, na
espécie, irregularidade apta a macular a confiabilidade das contas, a saber: - Descumprimento da
intimação para apresentar a comprovação dos gastos referentes ao serviço de panfletagem, que
representam 42,68% do total das despesas financeiras de campanha. 2. Falha que compromete a
regularidade das contas, ensejando a sua desaprovação, nos termos do art. 68, III, da Resolução
TSE nº 23.463/15. 3. DESPROVIMENTO do recurso. (Recurso Eleitoral nº 57151, TRE/RJ, Itaguaí
/RJ, Relatora Cristina Serra Feijó, DJE 22.05.2018).
Em face do exposto e ante a presença de inconsistências que comprometem a prestação de
contas sob análise, acolho a cota ministerial, e, por consequência, decido pela REPROVAÇÃO
DAS CONTAS apresentadas pelo candidato AILTON PEREIRA DA SILVA, referente às eleições
de 2016, fazendo-o com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Intime o candidato do teor desta decisão, dando ciência ao representante do Ministério Público
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Intime o candidato do teor desta decisão, dando ciência ao representante do Ministério Público
Eleitoral.
Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e
anotações necessárias.
Sem custas.
Publique. Registre. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 07 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24-82.2017.6.11.0045
Partido Político: Partido Social Democrático - PSD
Advogados: Rafael Rodrigues Soares - OAB/MT nº 15559/MT
Kleber Paulino de Almeida - OAB/MT nº 12463/MT
Arthur Crevalari - OAB/MT nº 20446/MT
Igor Moreno de Oliveira - OAB/MT nº 21960/MT
Debora Larisa Dias de Souza Soares - OAB/MT nº 16176/MT
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do Partido Político - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD, relativa ao exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT.
As contas foram apresentadas e, após análise pela equipe técnica foi constatada a ausência do
parecer do conselho fiscal; certidão de regularidade contabilista e, demonstrativo de eventuais
dívidas de campanha.
Intimado para regularização, o partido manteve-se inerte.
Consta à fls. 80/81, parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas.
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas, vez que os documentos ausentes se referem a irregularidades formais (fls. 82/84).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à
Justiça Eleitoral anualmente, conforme preveem os artigos 17, III, da Constituição Federal e artigo
32 da Lei nº 9.096/95. E apesar da apresentação extemporânea, nada interfere na livre apreciação
das contas.
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;"
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte."
Coube a Resolução TSE n. 23.464/2015, revogada pela Resolução TSE n. 23.546/2017 disciplinar
sobre as prestações de contas, que no caso dos autos, há que se aplicar os termos da Resolução
do TSE revogada, em razão do que dispõe o artigo 76, da Resolução do TSE vigente:
"Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação nos
exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei)
Conforme consta nos autos, o setor técnico desta especializada não encontrou irregularidades,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Conforme consta nos autos, o setor técnico desta especializada não encontrou irregularidades,
apenas constatando a existência de impropriedades formais, emitindo, para tanto, parecer pela
aprovação com ressalvas, vez que a ausência das peças descritas à fls. 63, não obstruíram a
análise das contas.
Portanto, estando as contas em consonância com as disposições legais e, sendo constatada
apenas impropriedades formais que não comprometem a confiabilidade e regularidade das contas,
não há nada que obste sua aprovação nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE n. 23.464
/2015.
Esse entendimento está respaldado na jurisprudência. Veja:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENTREGA. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DECONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS
FORMAIS.IMPROPRIEDADES QUE NÃO COMPROMETEM A LISURA DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. Saneadas as impropriedades comprometedoras de sua lisura,
merecem aprovação as contas apresentadas pelo candidato, uma vez que refletem o cumprimento
das exigências previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017. 2. Da análise das contas, tem-se que
as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017 foram apresentadas
corretamente e a presença das falhas apontadas não foram capazes de macular a regularidade
das contas apresentadas, tendo em vista a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros
de campanha e da prestação de contas final, bem como omissão de despesas na prestação de
contas parcial mas constante na final, não comprometeram o conjunto da análise das contas da
candidata. 3. Contas aprovadas com ressalva. (TER-SE, prestação de contas nº 0601062-94.
Relatora Áurea Corumbá de Santana, julg. 10.12.2018)."
Em face do exposto, acolho a cota ministerial e julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas
apresentadas pelo Partido Político - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, relativas ao
exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE 23.464/2015.
Intime o partido político, na pessoa do seu representante legal, do teor desta decisão, dando
ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e
anotações necessárias.
Sem custas.
Publique. Registre. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 07 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-60.2017.6.11.0045
Partido Político: Partido Popular Socialista - PPS
Advogado: Aperlino Loureiro Neto - OAB/MT nº 15512/MT
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do Partido Político - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS relativa ao exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT.
As contas foram apresentadas e, após análise pela equipe técnica foi constatada a ausência do
parecer do conselho fiscal; certidão de regularidade contabilista e, demonstrativo de doações
financeiras recebidas.
Intimado para regularização, o partido fez a juntada de outros documentos. Entretanto, não
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Intimado para regularização, o partido fez a juntada de outros documentos. Entretanto, não
acostou os documentos descritos à fls. 52.
Consta à fls. 97/98, parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas.
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas, vez que os documentos ausentes se referem a irregularidades formais (fls. 99/101).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à
Justiça Eleitoral anualmente, conforme preveem os artigos 17, III, da Constituição Federal e artigo
32 da Lei nº 9.096/95.
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;"
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte."
Coube a Resolução TSE n. 23.464/2015, revogada pela Resolução TSE n. 23.546/2017 disciplinar
sobre as prestações de contas, que no caso dos autos, há que se aplicar os termos da Resolução
do TSE revogada, em razão do que dispõe o artigo 76, da Resolução do TSE vigente:
"Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação nos
exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei)
Conforme consta nos autos, o setor técnico desta especializada não encontrou irregularidades,
apenas constatando a existência de impropriedades formais, emitindo, para tanto, parecer pela
aprovação com ressalvas, vez que a ausência das peças descritas à fls. 52, não obstruíram a
análise das contas.
Portanto, estando as contas em consonância com as disposições legais e, sendo constatada
apenas impropriedades formais que não comprometem a confiabilidade e regularidade das contas,
não há nada que obste sua aprovação nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE n. 23.464
/2015.
Esse entendimento está respaldado na jurisprudência. Veja:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENTREGA. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DECONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS
FORMAIS.IMPROPRIEDADES QUE NÃO COMPROMETEM A LISURA DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. Saneadas as impropriedades comprometedoras de sua lisura,
merecem aprovação as contas apresentadas pelo candidato, uma vez que refletem o cumprimento
das exigências previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017. 2. Da análise das contas, tem-se que
as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017 foram apresentadas
corretamente e a presença das falhas apontadas não foram capazes de macular a regularidade
das contas apresentadas, tendo em vista a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros
de campanha e da prestação de contas final, bem como omissão de despesas na prestação de
contas parcial mas constante na final, não comprometeram o conjunto da análise das contas da
candidata. 3. Contas aprovadas com ressalva. (TER-SE, prestação de contas nº 0601062-94.
Relatora Áurea Corumbá de Santana, julg. 10.12.2018)."
Em face do exposto, acolho a cota ministerial e julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas
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Relatora Áurea Corumbá de Santana, julg. 10.12.2018)."
Em face do exposto, acolho a cota ministerial e julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas
apresentadas pelo Partido Político - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS relativas ao
exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE 23.464/2015.
Intime o partido político, na pessoa do seu representante legal, do teor desta decisão, dando
ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e
anotações necessárias.
Sem custas.
Publique. Registre. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 07 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16-08.2017.6.11.0045
Partido Político: Democratas
Advogado: Renato Marcelino Dolce de Souza - OAB/MT nº 5161
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do Partido Político - DEMOCRATAS relativa ao exercício
financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT.
As contas foram apresentadas e, após análise pela equipe técnica foi constatada a ausência do
parecer do conselho fiscal; certidão de regularidade contabilista, demonstrativo de fluxo de caixa e,
extratos bancários.
Intimado para regularização, o partido manteve-se inerte.
Consta à fls. 56/57, parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas.
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas, vez que os documentos ausentes se referem a irregularidades formais (fls. 58/60).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à
Justiça Eleitoral anualmente, conforme preveem os artigos 17, III, da Constituição Federal e artigo
32 da Lei nº 9.096/95.
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;"
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte."
Coube a Resolução TSE n. 23.464/2015, revogada pela Resolução TSE n. 23.546/2017 disciplinar
sobre as prestações de contas, que no caso dos autos, há que se aplicar os termos da Resolução
do TSE revogada, em razão do que dispõe o artigo 76, da Resolução do TSE vigente:
"Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação nos
exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei)
Conforme consta nos autos, o setor técnico desta especializada não encontrou irregularidades,
apenas constatando a existência de impropriedades formais, emitindo, para tanto, parecer pela
aprovação com ressalvas, vez que a ausência das peças descritas à fls. 40, não obstruíram a
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aprovação com ressalvas, vez que a ausência das peças descritas à fls. 40, não obstruíram a
análise das contas.
Portanto, estando as contas em consonância com as disposições legais e, sendo constatada
apenas impropriedades formais que não comprometem a confiabilidade e regularidade das contas,
não há nada que obste sua aprovação nos termos do artigo 46, II, da Resolução do TSE n. 23.464
/2015.
Esse entendimento está respaldado na jurisprudência. Veja:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENTREGA. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DECONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS
FORMAIS.IMPROPRIEDADES QUE NÃO COMPROMETEM A LISURA DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. Saneadas as impropriedades comprometedoras de sua lisura,
merecem aprovação as contas apresentadas pelo candidato, uma vez que refletem o cumprimento
das exigências previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017. 2. Da análise das contas, tem-se que
as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017 foram apresentadas
corretamente e a presença das falhas apontadas não foram capazes de macular a regularidade
das contas apresentadas, tendo em vista a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros
de campanha e da prestação de contas final, bem como omissão de despesas na prestação de
contas parcial mas constante na final, não comprometeram o conjunto da análise das contas da
candidata. 3. Contas aprovadas com ressalva. (TER-SE, prestação de contas nº 0601062-94.
Relatora Áurea Corumbá de Santana, julg. 10.12.2018)."
Em face do exposto, acolho a cota ministerial e julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas
apresentadas pelo Partido Político - DEMOCRATAS relativas ao exercício financeiro de 2016, no
município de Rondonópolis/MT, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Intime o partido político, na pessoa do seu representante legal, do teor desta decisão, dando
ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e
anotações necessárias.
Sem custas.
Publique. Registre. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 07 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
JUÍZA ELEITORAL
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
DESPACHO - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DE MULTA ELEITORAL AUTOS Nº: 575-14.2016.6.11.0040
AUTOS Nº: 575-14.2016.6.11.0040
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA
ADVOGADOS: DR. RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB/MT - 20.688
Vistos,
Não havendo recurso por parte da condenada JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA, da
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Não havendo recurso por parte da condenada JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA, da
sentença de fls 308/331 (regularmente publicada em 11/05/2018, no Dje ed. 2640 pg 21/30),
REGISTRE-SE, no sistema ELO, da Justiça Eleitoral, o ASE 540 - Inelegibilidade, nos termos da
referida decisão, e INTIME-SE a condenada, por meio dos seus patronos, via Diário da Justiça
Eletrônico - DJE, para, na forma do art. 367, III e IV, do Código Eleitoral, promover, no prazo de 30
(trinta) dias, o pagamento da multa arbitrada, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
sob pena de ser considerada dívida líquida e certa para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal.
Recolhido o valor arbitrado, arquive-se os autos.
Transcorrido o referido prazo sem realização do pagamento, tome-se as providências necessárias
para cobrança da referida multa, na forma da Res. TSE n.º 21.975/2004 e Portaria TSE n.º 288
/2005.
Cumpra-se.
Poxoréu-MT, 9 de janeiro de 2018.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
DESPACHO
Protocolo: 64/2019
Requerente: Antônio Maximiano da Silva
Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira OAB/MT nº 11.681
Vistos.
Ante o pedido de expedição de diploma em favor do suplente, Sr. Antônio Maximiano da Silva,
candidato a vereador na Eleição 2016, DETERMINO à secretária deste Cartório Eleitoral que
verifique se o requerente é o próximo suplente a ser diplomado.
Em caso positivo, EXPEÇA-SE o diploma, nos termos da Resolução do TSE nº 23.456/2015.
Cumpra-se na forma da lei.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral, em substituição

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,
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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
Chefe de Cartório
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