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ATOS DO PLENO
EDITAIS
EDITAL Nº 18/2019/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
RESOLUÇÃO Nº 2255
Altera, em parte, a Resolução TRE-MT nº 2252/2019, que dispõe sobre a realização de novas
eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Bom Jesus do Araguaia,
pertencente à circunscrição da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 18, XVI, do Regimento Interno e pelo art. 30, IV, do Código
Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos do Processo Judicial Eletrônico (PJe) nº 0600026-70.2019.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Alterar, em parte, o anexo (calendário eleitoral) da Resolução TRE-MT nº 2252/2019, no
que concerne ao prazo final para entrega das prestações de contas de campanha, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"11 de abril - quinta-feira
(4 dias após)
1. Último dia para os candidatos encaminharem ao Juízo Eleitoral as prestações de contas
referentes à eleição suplementar."
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos seis dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
(ass.) Desembargador PEDRO SAKAMOTO. Presidente em substituição - Desembargador
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral em substituição
- Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS. Juiz-Membro. Doutora VANESSA CURTI
PERENHA GASQUES. Juíza-Membro - Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR. JuizMembro. Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR. Juiz-Membro.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos seis dias do mês de
fevereiro do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 17/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica(m)-se o(s) seguinte
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Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica(m)-se o(s) seguinte
(s) acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 26992
PROCESSO Nº 1-08.2017.6.11.0023 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - CARGO VEREADOR - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO - NOVA SANTA HELENA/MT - 23ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL COLIGAÇÃO "NOVA SANTA HELENA ...
É PRA FRENTE QUE SE ANDA"
ADVOGADO(S): JOÃO GUEDES CARRARA - OAB: 14.865/MT
RECORRENTE(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB DE NOVA
SANTA HELENA/MT
ADVOGADO(S): JOÃO GUEDES CARRARA - OAB: 14.865/MT
RECORRENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE NOVA SANTA HELENA/MT
ADVOGADO(S): JOÃO GUEDES CARRARA - OAB: 14.865/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "UNIDOS POR NOVA SANTA HELENA"
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
RECORRIDO(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE NOVA SANTA HELENA/MT
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
RECORRIDO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE NOVA SANTA HELENA/MT
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
RECORRIDO(S): JORGE DA CUNHA
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
RECORRIDO(S): PAMELA MICHELLE LANGER DE MORAES
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
RECORRIDO(S): SELMA APARECIDA DE LIMA
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT EDSON PLENS OAB: 5.603/MT
RECORRIDO(S): COSME DAMIÃO SOTINI
ADVOGADO(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR - OAB: 6.908-A/MT
ADVOGADA(S): MARLY GAVIOLI - OAB: 18.740/MT
REVISORA: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CANDIDATURAS FEMININAS PARA ATENDIMENTO À RESERVA
DE GÊNERO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO
POLO PASSIVO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. A discussão a respeito de candidaturas fictícias, lançadas
apenas para atender patamares exigidos pela legislação eleitoral (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97),
exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os integrantes da coligação
proporcional, vez que eventual reconhecimento de fraude implicaria na cassação do registro ou do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os integrantes da coligação
proporcional, vez que eventual reconhecimento de fraude implicaria na cassação do registro ou do
diploma de todos os candidatos que foram diretamente beneficiados pela suposta fraude no
cumprimento da cota de gênero, na medida em que serviu de suporte para que o DRAP da
coligação fosse deferido. Diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os integrantes da chapa proporcional, e impossibilidade de aditamento da petição inicial, vez
que transcorrido o prazo decadencial para propositura da AIME (15 dias a contar da diplomação,
nos termos do art. 14, § 10, da CF/88), há de ser extinto o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, II, do CPC/15.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
RECONHECER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Cuiabá, 17 de outubro de 2018.
(ass.) DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - Presidente. DOUTOR RICARDO GOMES DE
ALMEIDA. Relator.
2) ACÓRDÃO Nº 27136
PROCESSO Nº 373-82.2016.6.11.0025 - CLASSE - E.Dcl. no RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO
DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): ANDERSON GLÁUCIO DE ANDRADE
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
ADVOGADO(S): JOSE PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB: 4636/MT GIOVANE SANTIN OAB: 24.541/B/MT
EMBARGADO(S): COLIGAÇÃO "VAMOS JUNTOS POR VILA BELA"
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
EMBARGADO(S): WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
EMBARGADO(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE. CONTRADIÇÃO. MISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A interposição de embargos para integrar sentença ou acórdão pressupõe a existência de
contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do novo Estatuto Processual Civil,
o que não ocorre no caso.
2. Nítido propósito de rediscussão da matéria de fundo enfrentada na ação, finalidade para a qual o
recurso não está autorizado.
3. Embargos rejeitados.
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recurso não está autorizado.
3. Embargos rejeitados.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL. Presidente. DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS
SANTOS. Relator.
3) ACÓRDÃO Nº 27141
PROCESSO Nº 508-67.2016.6.11.0034 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO
POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - ANO 2015 - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT 34ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO PROGRESSISTA - PP - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
ADVOGADO(S): ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB: 8.755/MT
RELATOR: DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO

POLÍTICO.

CONTAS

ZERADAS.

SUPOSTA

EXISTÊNCIA

DE

RECURSOS

PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. MUNICÍPIO
PEQUENO. RECURSO IMPROVIDO. CONTAS APROVADAS. Não é possível afirmar que o
partido político efetivamente recebeu recursos provenientes da contribuição de filiados, somente
pelo fato de conter essa previsão no respectivo estatuto partidário. A mera suposição da existência
de receitas ou créditos sem qualquer lastro probatório mínimo não tem o condão de afastar a
confiabilidade das informações contábeis prestadas pelo requerente.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2019.
(ass.) DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL. Presidente. DOUTOR ULISSES RABANEDA DOS
SANTOS. Relator.
4) ACÓRDÃO Nº 27143
PROCESSO Nº 401-59.2016.6.11.0022 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): THIAGO COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(S): ANDRÉIA MONICA BRITEZ - OAB: 19.528-0/MT GABRIELA SEVIGNANI - OAB:
20.064-O/MT CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB: 14.007./MT
RELATORA: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
RECURSO.

SENTENÇA.

ELEIÇÕES

MUNICIPAIS

2016.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CANDIDATO. VEREADOR. IRREGULARIDADE DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA EQUIVALENTE A MENOS DE 0,7% DOS GASTOS TOTAIS DA
CAMPANHA. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas de candidato, que não
comprometam o seu resultado, não acarretam a rejeição das contas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES-Relatora.
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DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES-Relatora.
5) ACÓRDÃO Nº 27144
PROCESSO Nº 41-60.2017.6.11.0032 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - CARGO VEREADOR - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CANDIDATURA FICTÍCIA - PREENCHIMENTO DE
QUOTA DE GÊNERO - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): FERNANDO HELEODORO BRANDÃO LADIMIR DAL BOSCO
ADVOGADO(S): FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB: 8.726/MT
RECORRIDO(S): RAIMUNDO HEDVALDO COSTA
ADVOGADO(S): FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB: 8.726/MT
RECORRIDO(S): REMIDIO KUNTZ
ADVOGADO(S): AIRTON FRIGERI - OAB: 7.538/MT
RECORRIDO(S): AGNALDO ROOS
ADVOGADO(S): FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB: 8.726/MT
RECORRIDO(S): ANGELA APARECIDA DA SILVA COLIGAÇÃO "AMOR POR SINOP II" JOAREZ
FRANCISCO PAVÃO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAP - PMN/MT PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB/MT
ADVOGADO(S): MARCEL NATARI VIEIRA - OAB: 13.422/MT
RECORRIDO(S): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
ADVOGADO(S): MARCEL NATARI VIEIRA - OAB: 13.422/MT
RECORRIDO(S): JOSÉ CARLOS RAMALHO DA SILVA
REVISORA: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CANDIDATURAS FEMININAS PARA ATENDIMENTO À RESERVA
DE GÊNERO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO
POLO PASSIVO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. A discussão a respeito de candidaturas fictícias, lançadas
apenas para atender patamares exigidos pela legislação eleitoral (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97),
exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os integrantes da coligação
proporcional, vez que eventual reconhecimento de fraude implicaria na cassação do registro ou do
diploma de todos os candidatos que foram diretamente beneficiados pela suposta fraude no
cumprimento da cota de gênero, na medida em que serviu de suporte para que o DRAP da
coligação fosse deferido. Diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os integrantes da chapa proporcional, e impossibilidade de aditamento da petição inicial, vez
que transcorrido o prazo decadencial para propositura da AIME (15 dias a contar da diplomação,
nos termos do art. 14, § 10, da CF/88), há de ser extinto o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, II, do CPC/15. Recurso desprovido. Sentença mantida.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2019.
(ass.) DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - Presidente. DOUTOR RICARDO GOMES DE
ALMEIDA. Relator.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos seis dias do mês de
fevereiro do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
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BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 19/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 4.526/2.016
RESOLVE
Art. 1º Cessar os efeitos da requisição do servidor ROBSON ROBERTO MACHADO APOLO DOS
SANTOS, para prestar serviços no Cartório da 39ª Zona Eleitoral, deferida pela Portaria nº 76
/2018, publicada no DJE nº 2.606, de 20/03/2018, a contar de 17/12/2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 38/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XL, do Regimento Interno deste
Tribunal, RESOLVE, ad referendum do Tribunal, alterar em parte a Resolução TRE-MT nº 2254
/2019, a fim de alterar o horário da sessão plenária do dia 6 de fevereiro de 2019 para 10h00,
conforme abaixo consignado:
fevereiro/2019
Dia: 6 às 10h00.
Dias: 7, 12, 13, 19, 20, 26 e 28 às 9h00. (8 sessões)
março/2019
Dias: 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 às 9h00. (8 sessões)
abril/2019
Dias: 2, 3, 9, 10, 16, 23, 25 e 30 às 9h00. (8 sessões)
maio/2019
Dias: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 às 9h00. (8 sessões)
junho/2019
Dias: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 às 9h00. (8 sessões)
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 11, DE 30 DE JANEIRO DE 2019

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
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. 2858

Cuiabá, quinta-feira, 07 de fevereiro de 2019

8

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 006/2019, de 21/01/19, firmado pelo
Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Hélio Fredolino Faust,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Caio Marcio Loureiro para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral - Tangará da Serra, por dois anos a partir de 04/02
/19, em razão da Portaria nº 005/2019 - PGJ.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA PRE/MT Nº 12, DE 31 DE JANEIRO DE 2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 008/2019, de 29/01/19, firmado pelo
Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Hélio Fredolino Faust,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Gustavo Dantas Ferraz para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 01ª Zona Eleitoral - Cuiabá, pelo período de 02 anos a partir de 04/02
/19, em razão do ATO Nº 023/2019-PGJ.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601396-21.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 46/2019/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CEZARE PASTORELLO MARQUES DE
PAIVA DEPUTADO ESTADUAL, CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
Número do Processo PJE: 0601396-21.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601774-74.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601774-74.2018.6.11.0000
IMPUGNANTE: ELEICAO 2018 THALITA GUIMARAES GODINHO DE MORAIS DEPUTADO
ESTADUAL ADVOGADO: MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB/MT005950 IMPUGNANTE:
THALITA GUIMARAES GODINHO DE MORAIS ADVOGADO: MARCELO JOVENTINO COELHO OAB/MT005950 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Aportou no id. nº 1053272 manifestação da Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais relativa a duplicidade de processos de Prestação de Contas da candidata THALITA
GUIMARAES GODINHO DE MORAIS, tendo em vista que ao atender a determinação exarada nos
autos nº 0601751-31.2018.6.11.0000, a apresentação de documentos pela prestadora foi realizada
em novo feito, motivo pelo qual me foi distribuído por prevenção.
Explica-se, ainda, que "ao contrário do processo anterior, o presente está integrado ao Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, utilizado pela Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria - CCIA para análise da contabilidade de campanha dos candidatos", enquanto "o
processo nº 0601751-31.2018.6.11.0000 não contém os dados contábeis ora apresentados, mas
tão somente comunicação à Requerente acerca da eventual mora na apresentação das Contas".
A par disso, acolho a manifestação em referência para determinar:
a) A associação dos processos no sistema PJe, juntando-se a cópia integral do processo nº.
0601751-31.2018.6.11.0000 aos presentes autos;
b) Extinção do Processo nº 0601751-31.2018.6.11.0000, sem resolução do mérito, ante a
duplicidade, nos termos do artigo 485, V, do CPC;
c) Certificação em ambos os processos das providências adotadas.
À Secretaria Judiciária para cumprimento.
Após, devolvam-me conclusos os autos para julgamento.
Cuiabá (MT), 29 de janeiro de 2019.
Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR Relator

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE 601/2019
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
1. Cuida o presente expediente dos procedimentos administrativos adotados no âmbito deste
Regional para implementação do Adicional de Qualificação decorrente de curso de graduação,
com embasamento nos artigos 14 e 15 da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, alterados pela Lei nº
13.317/2016, regulamentado pela Portaria Conjunta STF nº 2/2016.
2. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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2. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, por
meio da Informação nº 018/2019/CED/SP e tendo por sustentação a competência delegada por
intermédio do art. 5º, I, a, da Portaria TRE/MT nº 117/2018, DEFIRO o pedido de concessão do
Adicional de Qualificação - Graduação, à razão de 5% (cinco por cento), incidente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo, do servidor ROBERTO RODRIGUES RENOVATO.
3. O marco inicial para a contagem dos efeitos financeiros decorrentes desta decisão, nos termos
do artigo 6º do anexo da Portaria Conjunta STF nº 2/2016, será a partir de 31/01/2019.
4. Em cumprimento ao artigo 1º, § 1º da Portaria TRE/MT nº 19/2012 consignada no Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010, iniciar-se-á concessão de juros moratórios a partir de 02/03/2019,
qual seja o 31º (trigésimo primeiro) dia após a data do protocolo do requerimento ou do
recebimento do certificado.
5. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação desta decisão e
anotações necessárias.
6. Feito isso, de modo direto, encaminhe-se à Coordenadoria de Pessoal para providências
relativas ao pagamento decorrente da presente concessão.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 3/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de novembro e dezembro de 2018, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco)
dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com
fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 30-86.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2013, apresentada pelo Órgão Municipal
do PSD - Partido Social Democrático de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Receitas e Despesas foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 42), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado.
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 46).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
48).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 46 indicou a ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da
Res. TSE nº 21.841/04.
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas,
considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS (em virtude das impropriedades constatadas pelo setor técnico)
as contas do PSD - Partido Social Democrático do município de Poconé/MT, referentes ao
exercício de 2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 32-56.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.648/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2014
MUNICÍPIO: Poconé-MT
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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MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido da República - PR
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 pelo
Partido da República do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2014, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 09.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido da República- PR de Poconé-MT, relativa ao exercício financeiro de 2014,
restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo que o partido político
permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de 2015.

Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 33-41.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2014
Partido: PARTIDO VERDE
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB/MT nº 18220
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2014, apresentada pelo Órgão Municipal
do PV - Partido Verde de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Receitas e Despesas foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 41), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 43), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
46/47), quedando-se inerte (fls. 48).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 49).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
51).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 49 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PV - Partido Verde do município de Poconé/MT,
referentes ao exercício de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 34-28.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
Partido: PARTIDO VERDE
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB/MT nº 18220
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2013, apresentada pelo Órgão Municipal
do PV - Partido Verde de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Receitas e Despesas foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 37), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 39), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
42/43), quedando-se inerte (fls. 44).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 45).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
47/48).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 45 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O parecer conclusivo de fls. 45 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PV - Partido Verde do município de Poconé/MT,
referentes ao exercício de 2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 8-28.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2014
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2014, apresentada pelo Órgão Municipal
do PSD - Partido Social Democrático de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Receitas e Despesas foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 25), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 27), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
30/31), quedando-se inerte (fls. 32).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 33).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
35).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 49 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSD - Partido Social Democrático do município de
Poconé/MT, referentes ao exercício de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 8-33.2012.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2010
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2010, apresentada pelo Órgão Municipal
do PDT - Partido Democrático Trabalhista de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 33-v), decorrendo
o prazo previsto sem o registro de impugnação por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 34), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
35), quedando-se inerte (fls. 36).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 37).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
40/41).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
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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Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 37 aponta as impropriedades descritas no item 1 (apresentação
extemporânea das contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº
21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:

PRESTAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

-

DE

CONTAS

-

IMPROPRIEDADE

ELEIÇÕES
FORMAL

2012
-

-

PARTIDO

OBSERVÂNCIA

POLÍTICO
DAS

-

DEMAIS

EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PDT - Partido Democrático Trabalhista do
município de Poconé/MT, referentes ao exercício de 2010.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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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Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 3-11.2012.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2011
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2011, apresentada pelo Órgão Municipal
do PP - Partido Progressista de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 33-v), decorrendo
o prazo previsto sem o registro de impugnação por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 34), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
35), quedando-se inerte (fls. 36).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 37).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
40/41).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 37 aponta as impropriedades descritas no item 1 (apresentação
extemporânea das contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº
21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
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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Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:

PRESTAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

-

DE

CONTAS

-

IMPROPRIEDADE

ELEIÇÕES
FORMAL

2012
-

-

PARTIDO

OBSERVÂNCIA

POLÍTICO
DAS

-

DEMAIS

EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PP - Partido Progressista do município de Poconé
/MT, referentes ao exercício de 2011.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 10-03.2012.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2011
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Joedil Marciano Pires da Silva - OAB/MT nº 10.229
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2011, apresentada pelo Órgão Municipal
do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 24), decorrendo o
prazo previsto sem o registro de impugnação por qualquer interessado (fls. 25).
Após verificação preliminar (fls. 26), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
27), quedando-se inerte (fls. 28).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 29).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
32/33).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:

"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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"Art. 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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 29 aponta as impropriedades descritas no item 1 (apresentação
extemporânea das contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº
21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:

PRESTAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

-

DE

CONTAS

-

IMPROPRIEDADE

ELEIÇÕES
FORMAL

2012
-

-

PARTIDO

OBSERVÂNCIA

POLÍTICO
DAS

-

DEMAIS

EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro do município de Poconé/MT, referentes ao exercício de 2011.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 11-85.2012.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2011
Partido: PARTIDO DEMOCRATAS
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2011, apresentada pelo Órgão Municipal
do DEM - Partido Democratas de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 34-v), decorrendo
o prazo previsto sem o registro de impugnação por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 35), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
36), quedando-se inerte (fls. 37).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 38).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
41/42).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 37 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DEM - Partido Democratas do município de Poconé
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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APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DEM - Partido Democratas do município de Poconé
/MT, referentes ao exercício de 2011.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 12-65.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.577/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2013
MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013 pelo
Partido Trabalhista do Brasil do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2013, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 09.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB de Poconé-MT, relativa ao exercício financeiro de
2013, restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo que o partido
político permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de 2014.
Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 16-05.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT nº 14.517
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2013, apresentada pelo Órgão Municipal
do PP - Partido Progressista de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 51), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado (fls. 52).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 55).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas do partido (fls. 57).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 55 indicou como impropriedades a apresentação extemporânea das
contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04.
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:
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-
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ELEIÇÕES
FORMAL
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-
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PARTIDO

OBSERVÂNCIA

POLÍTICO
DAS

-

DEMAIS

EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS (em virtude das impropriedades apontadas no relatório técnico)
as contas do PP - Partido Progressista do município de Poconé/MT, referentes ao exercício de
2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 29-04.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2014
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Município: Poconé/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2014, apresentada pelo Órgão Municipal
do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 34), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado (fls. 35).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 38).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas do partido (fls. 40).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 38 indicou como impropriedades a apresentação extemporânea das
contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04.
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas,
considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:
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EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
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EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS (em virtude das impropriedades apontadas no relatório técnico)
as contas do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do município de Poconé/MT, referentes ao
exercício de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 28-19.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4.493
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2013, apresentada pelo Órgão Municipal
do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 34), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado (fls. 35).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 38).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas do partido (fls. 40).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 38 indicou como impropriedades a apresentação extemporânea das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O parecer conclusivo de fls. 38 indicou como impropriedades a apresentação extemporânea das
contas e ausência de peças descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04.
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas,
considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
No que tange à apresentação intempestiva das contas, assim caminha a jurisprudência:
TRE-RO - Prestação de Contas PC 181611 PORTO VELHO RO (TRE-RO)
Data de publicação: 09/05/2016
Ementa: Prestação De Contas - Partido Político - Exercício Financeiro 2013 - Intempestividade Falhas formais ou materiais que não comprometam a análise das contas (art. 37 , § 12 , da Lei N.
9.096 /95)- Ressalvas - Aprovação. I - A extemporaneidade na apresentação das contas anuais do
partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu exame e
tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição. Desse modo, impõe-se o conhecimento e exame das
contas e, na hipótese de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva da intempestividade. II Erros ou falhas formais ou materiais que analisadas em conjunto não comprometam a aferição da
origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art.
37 , § 12 , da Lei n. 9.096/95). Na ocorrência de tais hipóteses, caso aprovadas as contas, impõemse-lhes as correspondentes ressalvas. III - Contas aprovadas com ressalvas.
TRE-AC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PC 10961 AC (TRE-AC)
Data de publicação: 15/02/2013
Ementa:

PRESTAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

-

DE

CONTAS

-

IMPROPRIEDADE

ELEIÇÕES
FORMAL

2012
-

-

PARTIDO

OBSERVÂNCIA

POLÍTICO
DAS

-

DEMAIS

EXIGÊNCIAS LEGAIS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea das contas de campanha constitui causa que não compromete a confiabilidade dos
cálculos, mormente quando atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096 /95 e Resolução TSE
n. 23.376/2012.2.Contas aprovadas com ressalva.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS (em virtude das impropriedades apontadas no relatório técnico)
as contas do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do município de Poconé/MT, referentes ao
exercício de 2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 27-34.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.667/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2013
MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido Social Liberal - PSL
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013 pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013 pelo
Partido Social Liberal do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 14.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2013, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 10.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido Social Liberal - PSL de Poconé-MT, relativa ao exercício financeiro de 2013,
restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo que o partido político
permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de 2014.
Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 26-49.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.669/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2014
MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido Social Liberal - PSL
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 pelo
Partido Social Liberal do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2014, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 09.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
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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Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido Social Liberal - PSL de Poconé-MT, relativa ao exercício financeiro de 2014,
restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo que o partido político
permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de 2015.
Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 24-79.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2014
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Roberto Antonio Facchin Filho - OAB/MT nº 13.947
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2014, apresentada pelo Órgão Municipal
do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período foram publicados no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 43), decorrendo o prazo previsto sem o registro de impugnação
por qualquer interessado.
Após verificação preliminar (fls. 45), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
48/49), quedando-se inerte (fls. 50).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 51).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
53).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 51 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira do
município de Poconé/MT, referentes ao exercício de 2014.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 23-94.2015.6.11.0004
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Município: Poconé/MT
Advogado(a): Roberto Antonio Facchin Filho - OAB/MT nº 13.947
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício de 2013, apresentada pelo Órgão Municipal
do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira de Poconé/MT.
O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fls. 42), decorrendo o
prazo previsto sem o registro de impugnação por qualquer interessado (fls. 43).
Após verificação preliminar (fls. 44), o partido foi notificado para apresentar as peças ausentes (fls.
47/48), quedando-se inerte (fls. 49).
Seguiu-se a análise das contas com emissão do parecer conclusivo (fls. 50).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do partido (fls.
52/53).
É o relatório. Decido.
A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral decorre de imposição legal,
com previsão no artigo 17, da Constituição Federal:
"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".
Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
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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Nesse sentido, a Lei nº 9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa
obrigação como sendo até o dia 30 de abril do ano seguinte, in verbis:
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.
Na espécie, a Resolução TSE nº 23.464/2015, disciplina nos artigos 65 e 76, que suas
disposições, assim como aquelas previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014, não atingirão o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos anos anteriores a 2016, devendo ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004.
O parecer conclusivo de fls. 37 aponta as impropriedades descritas no item 1 (ausência de peças
descritas no art. 14, inciso I e II da Res. TSE nº 21.841/04).
Nada obstante, a conclusão contida no parecer foi no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, considerando que, as falhas e impropriedades verificadas foram de natureza formal, não
comprometendo a análise e a regularidade das contas prestadas.
Ademais, foram levadas em conta as recentes atualizações normativas que simplificaram a forma
pela qual os partidos devem apresentar os dados de suas finanças, que passaram a admitir,
inclusive, meras declarações de ausência de movimentação financeira em lugar de inúmeros
documentos como na sistemática anterior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 27, inciso II, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e em
consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira do
município de Poconé/MT, referentes ao exercício de 2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda ao lançamento das informações no sistema SICO e arquive-se
com as anotações pertinentes.
Poconé/MT, 18 de dezembro de 2017.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 18-72.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.596/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2014
MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido Republicando da Ordem Social - PROS
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 pelo
Partido Republicano da Ordem Social do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 14.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2014, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 11.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
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"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS de Poconé-MT, relativa ao exercício
financeiro de 2014, restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo
que o partido político permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de
2015.
Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 17-87.2015.6.11.0004 - SADPWEB Nº 26.593/2015
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro 2014
MUNICÍPIO: Poconé-MT
Requerido: Partido Progressista - PP
SENTENÇA
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 pelo
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Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 pelo
Partido Progressista do município de Poconé-MT.
Intimado para prestar contas em 72 horas a agremiação quedou-se saliente.
Ministério Público Eleitoral prestou suas cotas à folha 13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe que o "partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o partido deixou de encaminhar à Justiça
Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2014, mesmo depois de intimado
para que prestasse as contas no prazo de 72 horas, conforme certidão de folhas 09.
A prestação de contas anual dos partidos políticos recebeu novo regramento, passando a ser
regulada pela Resolução 23.464/2015, que determina:
"Art. 65...
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados.
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestação de contas relativas aos exercícios
anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I - as prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res. -TSE nº 21.841/2004:
II - as prestação de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Res. - TSE nº 23.432; e
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas
de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem".
Desta forma o rito a ser seguido será o da resolução citadas, enquanto a apuração das
irregularidades obedecerá o regramento vigente no exercício financeiro de referência.
A Resolução 23.464/2015 determina ainda que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a. Depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou suas justificativas não forem aceitas; ou
Já nos termos do art. 48, da mesma resolução, a omissão na prestação de contas enseja,
automaticamente, a suspensão, com perda, de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em
que o partido político permanecer omisso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o parecer do
Ministério Público Eleitoral, e o que mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as
cotas do Partido Progressista - PP de Poconé-MT, relativa ao exercício financeiro de 2014,
restando suspensas, com perda, novas cotas do fundo partidário, pelo tempo que o partido político
permanecer omisso, caracterizada inadimplência a partir de 30 de abril de 2015.
Transitada em julgado oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não
distribuam cotas do fundo partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer
omisso.
Efetue-se o cadastro no Sistema SICO.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
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Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE para que seja dada ampla publicidade.
Intime-se, pessoalmente, o presidente do partido político e o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Poconé-MT, 15 de junho de 2016.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 04/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, Juiz da 06ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a
agremiação abaixo relacionada, prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao exercício de 2018, conforme constam nos autos abaixo indicados, que se
encontra à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 06ª Zona Eleitoral, localizado na Rua
Marechal Deodoro, n. 720, Centro, em Cáceres-MT, facultando a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de impugnação, na forma do
disposto no artigo 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, incisos I a VIII, da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Agremiações partidárias do município de Cáceres/MT:
PARTIDO

PROCESSO

PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

3-58.2019.6.11.0006

E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade
de Cáceres, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Iury da Costa e
Faria, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com fundamento na Portaria n° 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
COMUNICADOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. PROC. ADM. ELETR. 721/2019.
Termo de Cooperação nº 02/2019.
INTERESSADOS: O TRE-MT e a Fundação Nacional do Índio - Coordenação Regional Xavante.
OBJETO: Comunhão de esforços para a disponibilização de transporte/combustível aos eleitores
da Terra Indígena de São Marcos - MT, à sede da 9ª Zona Eleitoral, a fim de serem atendidos pela
Justiça Eleitoral.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 7.444/1985, Resolução TSE nº 23.440/2015 e a Resolução TREMT nº 2.128/2018.
VIGÊNCIA: Até o dia 29/03/2019.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, a Dr. Fernando da Fonsêca Melo - Juiz Eleitoral da 9ª ZE, e pela
FUNAI, o Sr. Carlos Henrique da Silva - Coordenador Regional.
FERNANDO DA FONSECA MELO
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FERNANDO DA FONSECA MELO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
AUTOS N. 507-49.2016.6.11.0045
Representante: Coligação "Seguindo em Frente"
Representado: Edenício Avelino Santos OAB/MT: 15.525
Advogado: Valmir Antônio de Moraes OAB/MT: 4.933/MT
Vistos etc,
Trata-se de requerimento formulado por Edenício Avelino Santos, para atualização e parcelamento
da multa imposta na sentença.
Conforme informação de fls. 192/193, o valor da multa, com as devidas correções monetárias,
fixadas pela taxa SELIC, até a presente data, é de R$ 54.732,73 (cinquenta e quatro mil,
setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) para pagamento à vista, admitindo-se o
parcelamento em até 12 parcelas mensais, consecutivas e atualizadas pela taxa SELIC na data do
pagamento.
O recolhimento do valor à vista, ou da 1º (primeira) parcela, deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) de
fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), e as demais parcelas até o 15º (décimo quinto) dia útil do
mês subsequente.
Não sendo efetivado o pagamento da multa aplicada, formalize-se o Termo de Inscrição de Multa
Eleitoral e demais registros necessários para inscrição em dívida ativa (artigo 367, III, do Código
Eleitoral).
Intimem-se. Cumpra-se
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

AUTOS N. 502-27.2016.6.11.0045
Representante: COLIGAÇÃO "SEGUINDO EM FRENTE"
Advogados: Dailson Nunis - OAB/MT 7.995
Aperlino Loureiro Neto - OAB/MT 15.612
Representado: ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Advogados: Igor Moreno de Oliveira - OAB/MT 21.960
Rafael Rodrigues Soares - OAB/MT 15.559
Vistos etc.
Os autos retornaram do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o trânsito em julgado da
decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral interposto pelo representado (fls. 207
/209-v e 214).
Compulsando os autos, verifica-se que o referido Egrégio Tribunal, ao rejeitar os embargos de
declaração opostos pelo representado, considerando-os manifestamente protelatórios, aplicou
multa processual no valor de dois (02) salários-mínimos, nos termos do artigo 275, § 6º, do Código
Eleitoral (fls. 177/183), bem como manteve a sentença deste juízo que condenou o representado
ao pagamento de multa eleitoral (fls. 108/123).

Transcorrido o prazo in albis para pagamento das multas pelo representado (Art. 367, III, do
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Transcorrido o prazo in albis para pagamento das multas pelo representado (Art. 367, III, do
Código Eleitoral), formalize-se o Termo de Inscrição de Multa Eleitoral e demais registros
necessários. Após, encaminhe-se cópia digitalizada dos autos à Procuradoria da Fazenda
Nacional, para inscrição em dívida ativa, nos termos do Provimento CRE-MT nº 06/2018.
Cumpra-se. Intime-se.
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS N. 437-46.2011.6.11.0000
Representação
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogados: Rafaelly Priscila Rezende de Almeida OAB/MT 18.562, Gilmar Moura de Souza OAB
/MT 5.681, Mauricio Castilho Soares OAB/MT 11464
Vistos etc.
Os autos retornaram do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (fl. 441), após o trânsito em
julgado da decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, no Supremo
Tribunal Federal (fl. 437).
Transcorrido o prazo in albis para pagamento da multa pelo representado (Art. 367, III, do Código
Eleitoral[i]), formalize-se o Termo de Inscrição de Multa Eleitoral e demais registros necessários.
Após, encaminhe-se cópia digitalizada dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
inscrição em dívida ativa, nos termos do Provimento CRE-MT nº 06/2018.
Cumpra-se.
[i] Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas: (...)
III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida
líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio
no Cartório Eleitoral;
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - "MESÁRIO(A) FALTOSO(A)"
Processo n. 75-64.2018.6.11.0011
Protocolo nº 26.771/2018
Eleitor: MARIA LUCIA DE ANDRADE PRIMO
Vistos,
Trata-se de procedimento instaurado, após informação do cartório eleitoral (fl. 02), para a adoção
das providências legais contra a mesária faltosa no 2º turno das Eleições de 2018, Sra. Maria Lucia
de Andrade Primo, TE nº 005718932372, a qual, apesar de comparecer à mesa receptora no dia
do pleito, teve que abandonar os trabalhos por não estar bem de saúde, não justificando a
ausência no prazo legal, conforme certidão de fl. 06.
Consta nos autos cópia da Ata da Mesa Receptora (fls. 03/03v), do comprovante de recebimento
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Consta nos autos cópia da Ata da Mesa Receptora (fls. 03/03v), do comprovante de recebimento
da convocação assinada pela eleitora (fl. 04) e do espelho do cadastro eleitoral onde se constata o
Código ASE 442 (fl. 05) - Ausência aos trabalhos eleitorais ou abandono da função.
Expediu-se mandado de citação, entretanto, apenas por meio de aplicativo de celular foi possível
citar a eleitora. Não obstante a forma da citação, a eleitora encaminhou requerimento de dispensa
de multa - recebida como justificativa da mesária faltosa -, por meio da zona eleitoral de Pimenta
Bueno-RO, cidade na qual se encontra para tratamento de saúde, instruindo-o com atestado
médico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Colniza, atestado e laudo médico
expedidos pelo Centro de Especialidade Médica de Colniza, conforme fls. 10v-12.
Inexiste previsão, no Provimento CRE nº 18/2012, de manifestação do Ministério Público Eleitoral
na hipótese.
É a síntese do necessário. Decido.
De acordo com os documentos carreados aos autos, verifica-se que a eleitora, apesar de ter
sofrido acidente de moto 3 (três) dias antes do 2º turno da Eleições 2018 e estar com o braço
fraturado, compareceu normalmente na seção eleitoral para exercer seu múnus público como 1º
secretário. No entanto, durante a votação, ela passou mal - conforme se infere da Ata da Mesa
receptora -, e foi substituída dos trabalhos eleitorais no dia do pleito.
Imperioso ressaltar, contudo, que a Sra. Maria Lucia estava assegurada com atestado médico, que
concedeu 5 (cinco) dias de repouso para tratamento da saúde, a contar do dia 25 de outubro de
2018. Assim, o dia em que ocorreu o 2º turno das Eleições, qual seja, dia 28/10, a eleitora, que
deveria permanecer em repouso, tentou exerceu suas atribuições como mesária, sendo digna de
louvor tal atitude.
Tal situação resta comprovada com os demais atestados e laudos médicos acostados no
processo, os quais informam que a mesária foi submetida a cirurgia ortopédica para correção da
fratura no braço direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 8º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a
justificativa apresentada pela Sra. Maria Lucia de Andrade Primo, ACOLHO o pedido de
justificativa de abandono da função aos trabalhos eleitorais e determino que seja lançado o ASE
175 no cadastro da eleitora.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos.
Cumpra-se.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

INQUÉRITO POLICIAL
Processo:

282-34.2016.6.11.0011

Protocolo:

80.516/2016

Natureza:

Inquérito Policial
Coligação Seriedade, Experiência e trabalho

Investigados:

EDNILSON LUIZ FAITTA
JUNIOR ANTONIO DALPIAZ

Vistos,

Trata-se de Inquérito Policial instaurado, pela Polícia Federal, em Cuiabá, para averiguar a prática
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Trata-se de Inquérito Policial instaurado, pela Polícia Federal, em Cuiabá, para averiguar a prática
do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, uma vez que os investigados, à época, Ednilson
Luiz Faitta e Junior Antonio Dalpiaz teriam dado/oferecido cestas básicas para obter votos no
distrito de Conselvan, em Aripuanã-MT.
A notícia-crime foi encaminhada à Polícia Federal de Mato Grosso que instaurou o IPL nº 0276
/2018-4-SR/PF/MT. Em seu relatório, a autoridade policial concluiu pela ausência de provas da
materialidade e autoria delitiva, razão pela qual encerrou as investigações.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pelo arquivamento do feito, diante da
ausência de autoria e materialidade do crime.
É o breve relatório. Decido.
Pois bem. O caderno policial foi instaurado visando averiguar a suposta prática do crime previsto
no art. 299 do CE (corrupção eleitoral), pelos investigados.
Ocorre que, durante a fase inquisitiva, não ficaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva,
conforme se verifica no relatório da autoridade policial de fls. 25/27, que concluiu encerrar a
"investigação ante a falta de indícios mínimos de materialidade e, por conseguinte, qualquer
indicativo de autoria, bem como diligências hábeis nesse sentido".
Isso porque a única testemunha encontrada - Sr. Alexandre - não corroborou na delegacia a
versão apresentada pelos noticiantes na notícia-crime eleitoral de fls. 02/07. Além disso, a outra
suposta testemunha - Sr. Maike - não foi encontrada para elucidar o crime. Por fim, não foi
localizado elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade do suposto crime de
corrupção eleitoral.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, opinou, ante a ausência da
autoria e materialidade, pelo arquivamento do feito.
Com efeito, razão assiste ao órgão ministerial, uma vez que não há justa causa para embasar a
ação penal. Afinal, não há nos autos suporte probatório mínimo para o deslinde do crime e,
consequentemente, continuação da persecução penal.
Por estas razões, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, procedendo-se às
anotações e baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - JANEIRO DE 2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n.
6.996/82,
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 janeiro de dois mil e dezenove, 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
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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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 São Félix do Araguaia, aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
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

EDITAL Nº 07/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (15/01/2019 a 31/01/2019)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, 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 São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, Luciara e Novo Santo Antônio, relativa ao período de 15
de janeiro a 31 de janeiro de 2019, 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 São Félix do Araguaia, aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
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
PORTARIAS
PORTARIA Nº 02/2019
Dispõe sobre a suspensão do expediente no Posto Eleitoral de Santa Cruz do Xingu/MT.
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 16ª Zona Eleitoral de Mato Grosso - Dr. Ivan Lucio Amarante, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Posto Eleitoral de Santa Cruz do Xingu conta com apenas uma servidora
cedida pela Prefeitura para prestar serviços à Justiça Eleitoral, Srª. Maristela Márcia Martins;
CONSIDERANDO a necessidade de afastamento da servidora para tratamento de saúde em
Cuiabá/MT, com consulta agendada para o dia 26 de fevereiro de 2019;
CONSIDERANDO a participação da servidora no "I Simpósio Estadual de Identificação Tecnologias a serviço da Identificação Humana", em Cuiabá, nos dias 27 de fevereiro a 01 de
março de 2019;
RESOLVE
Art. 1º. SUSPENDER o expediente do Posto Eleitoral de Santa Cruz do Xingu no período de 24 de
fevereiro de 2019 a 03 de março de 2019.

Art. 2°. Neste período os eleitores, caso necessitem, poderão procurar a sede do Cartório Eleitoral,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 2°. Neste período os eleitores, caso necessitem, poderão procurar a sede do Cartório Eleitoral,
situado na Avenida Perimetral Sul, esquina com a Rua Vinte e Um de Abril, nº 266, Setor Sul, Vila
Rica-MT.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
De Cuiabá-MT para Vila Rica-MT, 05 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PORTARIA Nº 01/2019
Dispõe sobre a suspensão do expediente no Posto Eleitoral de Santa Terezinha/MT.
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 16ª Zona Eleitoral de Mato Grosso - Dr. Ivan Lucio Amarante, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Posto Eleitoral de Santa Terezinha conta com apenas um servidor cedido
pela Prefeitura para prestar serviços à Justiça Eleitoral.
CONSIDERANDO a solicitação de férias do Sr. Cícero Martins de Souza, servidor eleitoral
designado pela Portaria nº 001/2018;
RESOLVE
Art. 1º. SUSPENDER o expediente do Posto Eleitoral de Santa Terezinha no período de 05 de
fevereiro de 2019 a 06 de março de 2019, retornando as atividades normalmente em 07 de março
de 2019 (quinta-feira), em virtude de férias do citado servidor.
Art. 2°. Neste período os eleitores, caso necessitem, poderão procurar a sede do Cartório Eleitoral,
situado na Avenida Perimetral Sul, esquina com a Rua Vinte e Um de Abril, nº 266, Setor Sul, Vila
Rica-MT.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
De Cuiabá - MT para Vila Rica-MT, 31 de janeiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
RECURSO
PROCESSO: 349-81.2016.6.11.0016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: EDI VENÂNCIO OLIVEIRA (VEREADOR)
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO-OAB/MT: 18-709-B
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, na qual requereu seja negado provimento
ao recurso, conforme fls. 340/341 dos autos.
Em sede de juízo de retratação (art. 267, §6º, do Código Eleitoral), mantenho a decisão impugnada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sendo assim, determino que os autos sejam remetidos ao E. Tribunal Regional Eleitoral, fazendo
consignar as nossas homenagens.
Cumpra-se.
De Cuiabá - MT para Vila Rica/MT, 05 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

RECURSO
PROCESSO: 343-74.2016.6.11.0016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: VALDIRON COSTA REIS (VEREADOR)
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO-OAB/MT: 18-709-B
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, na qual requereu seja negado provimento
ao recurso, conforme fls. 323/324 dos autos.
Em sede de juízo de retratação (art. 267, §6º, do Código Eleitoral), mantenho a decisão impugnada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sendo assim, determino que os autos sejam remetidos ao E. Tribunal Regional Eleitoral, fazendo
consignar as nossas homenagens.
Cumpra-se.
De Cuiabá - MT para Vila Rica/MT, 05 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 2/2019/20ªZE/MT
Prazo: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Elias Filho, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº 1/2013/20ªZE-MT
(DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento dos interessados e
demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e art. 17, §1º, da Resolução
TSE nº 21.538/2003, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações
realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores, no âmbito deste juízo, no período de 16 a 31 de
janeiro de 2019, sendo deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-201920190205140625606-bc3afb97d47634d6f82576eda1637f18.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e no mural desta Zona Eleitoral. Dado e passado na cidade de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2019.
SIMERES ALBUQUERQUE GODOY
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
INQUÉRITO Nº 6-65.2018.6.11.0020
Protocolo 24.316/2018
Requerido: Lucimar Sacre de Campos
Advogado(s): Ronimarcio Naves Advogados, OAB/MT 143; Ronimarcio Naves, OAB/MT 6.228;
Jomas Fulgêncio de Lima Junior, OAB/MT 11.785; Israel Asser Eugênio, OAB/MT 16.562.
Vistos etc.
Defiro o pedido de acesso aos autos apresentado por Lucimar Sacre de Campos.
Intime-se a Requerente através do DJE/TRE-MT de que os autos estarão à sua disposição, pelo
prazo de 10 dias, para digitalização em Cartório, conforme requerido.
Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ RONDON LUZ
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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CARLOS JOSÉ RONDON LUZ
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 18-50.2017.6.11.0021
Denunciante: Ministério Público Eleitoral Denunciado: Joceley da Silva Vieira Advogados: Kleber
Trassi de Brito OAB/MT 20.958/B e Valdir Miquelin OAB/MT 4613 Denunciado: Julio Gaspar
Schommer Hupner Advogados:Regissson José de Castro OAB/MT 6214-B e Vania Fatima Vian
OAB/PR 54154 Denunciado: Alessandro Momberger Advogados Edmar Joaquim Rodrigues Junior
OAB/MT 7044 e Fábia Carolina Moretto Rizatto Rodrigues OAB/MT 9301,Denunciado: Evanildo da
Silva Denunciado: Luiz Carlos Pires de Lima Advogada: Elenir Maria Ganzer Coelho Fernandes
OAB/MT 19107 Denunciado: Rivael Martins de Almeida Denunciado: Horis Goys Santos Andrade
Denunciado: Manoel José do Nascimento 1. Vistos etc. O representante do Ministério Público
Eleitoral ofereceu denúncia em desfavor de Joceley da Silva Vieira, Julio Gaspar Schommer
Hupner, Alessandro Momberger, Evanildo da Silva , Luiz Carlos Pires de Lima, Rivael Martins de
Almeida, Horis Goys Santos Andrade e Manoel José do Nascimento, qualificados nos autos, dandoos como incurso nas penas do artigo 299 do Código Eleitoral c/c art. 71 do Código Penal e art. 288
do Código Eleitoral c/c art. 69 do Código Penal. Relata a denúncia que no mês de setembro de
2010 os denunciados Joceley da Silva Vieira, Julio Gaspar Schommer Hupner e Alessandro
Momberger se associaram para oferecer e dar vale combustível para eleitores, após a adesivação
de seus veículos, com o fim de obter votos para candidatos integrantes das coligações do "15" e
do "40" nas eleições daquele ano, por meio da empresa Sinal Print Comunicação Visual, de
propriedade dos denunciados Joceley da Silva Vieira e Júlio Gaspasr Schommer Hupner, e do
Auto Posto Renascença, do qual o Denunciado Alessandro Momberger era gerente. Relata, ainda,
a denúncia que Rivael Martins de Almeida, Luiz Carlos Pires de Lima e Evanildo da Silva
compareceram na sede da empresa Sinal Print Comunicação Visual no dia 21 de setembro de
2010 para adesivar seus veículos e receber vale combustível, não tendo sido consumado o
recebimento da dádiva em razão do cumprimento das diligências de busca e apreensão pela
Polícia Judiciária Civil. Quanto aos denunciados Horis Goys Santos Andrade e Manoel José do
Nascimento, no mesmo dia, receberam o vale combustível na Gráfica Sinal Print após a
adesivação dos seus veículos e compareceram no Posto Renascença para efetuar o
abastecimento, oportunidade em que foram presos em flagrante delito. A denúncia foi recebida em
17/04/2017 (f. 800). Os réus Joceley da Silva Vieira (fls. 839/840), Júlio Gaspar Schommer Hubner
(fls. 841/842), Alessandro Momberger (fls. 843/844), Luiz Carlos Pires de Lima (fls. 845/846) e
Evanildo da Silva (fls. 1017/1018) foram regularmente citados. Por sua vez, os réus Rivael Martins
de Almeida (fls. 849/850), Horis Goys Santos Andrade (fls. 852/853), Manoel José do Nascimento
(fls.858/859), foram regularmente citados por edital, por se encontrarem em local incerto e não
sabido, conforme edital de fls. 1105/1106 e fls. 1125/1127, deixando de apresentar defesa,
conforme certidões de fls. 1131/1132, razão pela qual houve a separação do processo, nos termos
da decisão de fls. 1149. Defesas apresentadas pelos acusados Joceley da Silva Vieira (f. 871/89),
Luiz Carlos Pires de Lima (f. 904/910), Alessandro Momberger (f. 945/980) e Julio Gaspar
Schommer Hubner (f. 1013/1015). Realizada audiência no dia 21/02/2018, conforme termos de fls.
1218/1219, na qual os réus Evanildo da Silva e Luiz Carlos Pires de Lima aceitaram a suspensão
condicional do processo. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas Marcela Ramalho
Teixeira Muniz, Valdinei Carlos Rafalski, Everaldo Signor, Silvanil Fernandes de Oliveira, Everton
Zimmer Soerensen, Juliano Pelissari, Janete Pelissari, Eliete de França, Elias Talman Prado e
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Zimmer Soerensen, Juliano Pelissari, Janete Pelissari, Eliete de França, Elias Talman Prado e
Patricia Pelicioli (fls. 1220/1230). Em audiência realizada no dia 13/06/2018, a testemunha Airton
Callai foi ouvida, bem como foram interrogados os réus Julio Gaspar Schommer Hupner,
Alessandro Momberger, Joceley da Silva Vieira, conforme termos de fls. 1270/1274. O Ministério
Púbico apresentou suas alegações finais (fls. 1281/1289), pugnando pela condenação do réu
Joceley da Silva Vieira nas penas do art. 299 do Código Eleitoral c/c art. 71 do Código Penal;
absolvição dos réus Júlio Gaspar Schommer Hubner e Alessandro Momberger quanto aos delitos
do art. 299 do Código Eleitoral e absolvição dos acusados Joceley da Silva Vieira, Júlio Gaspar
Schommer Hubner e Alessandro Momberger quanto ao delito do art. 288 do Código Eleitoral, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alegações finais dos acusados
Joceley da Silva Vieira (fls. 1299/1305), Julio Gaspar Schommer Hubner (fls. 1308/1311) e
Alessandro Momberger (fls. 1314/1316), na qual requerem a absolvição. 2. É o relatório.
FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto,
o Ministério Público Eleitoral a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do
processo, de sorte que, inexiste nulidades a serem sanadas. Ademais, presentes as condições da
ação, o feito está pronto para a análise do mérito. Primeiramente, analisando os autos, tem-se que
não procedem as alegações defensivas que visam o reconhecimento da inépcia da inicial, uma vez
que os fatos foram suficientemente descritos na peça inaugural, bem como veio acompanhada de
robustos indícios da ocorrência da prática dos crimes eleitorais capitulados na denúncia,
atendendo, portanto, os reclames da ampla defesa e do contraditório. No mérito, consta da peça
acusatória que o denunciado Joceley da Silva Vieira e Julio Gaspar Schommer Hupner, sóciosproprietários da Gráfica Sinal Print, foram contratados por candidatos da Coligação do "15" e do
"40" para confeccionar material de propaganda eleitoral nas Eleições Gerais 2010, dentre os quais
adesivos veiculares, inclusive promovendo o serviço de adesivação dos veículos e entrega de
vantagem de vales combustíveis para os condutores dos veículos adesivados, com o fim de
obtenção de votos para os candidatos das referidas coligações. Acrescenta, ainda, que os
supracitados denunciados se associaram ao denunciado Alessandro Momberger, gerente do Auto
Posto Renascença, para que este efetivasse o abastecimento dos veículos automotores
adesivados, mediante a apresentação dos vales combustível, imputando aos três denunciados a
conduta delitiva de corrupção eleitoral na modalidade ativa, tipificada no art. 299 do Código
Eleitoral c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 288 do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal. Por
sua vez, Horis Goys Santos Andrade e Manoel José do Nascimento foram denunciados em razão
de, em tese, terem recebido a vantagem do vale combustível, sendo-lhes imputada a conduta
delitiva de corrupção na modalidade passiva, tipificada no art. 299 do Código Eleitoral, enquanto
que Rivael Martins de Almeida, Luiz Carlos Pires de Lima, Evanildo da Silva, foram denunciados
em razão de, em tese, terem tentado receber a vantagem do vale combustível, sendo-lhes
imputada a conduta delitiva de corrupção passiva na modalidade tentada, tipificada no art. 299 do
Código Eleitoral c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Após análise detida dos autos, restou
amplamente demonstrado que a empresa Sinal Print Comunicação Visual foi contratada, por meio
do sócio-proprietário Joceley da Silva Veira, para confeccionar material gráfico e adesivos
veiculares para os candidatos das Coligações do "15" e do "40" nas Eleições Gerais 2010,
inclusive para prestar serviços de adesivagem de veículos e entrega de vale de combustível para
os proprietários dos veículos adesivados, os quais se dirigiam, em seguida, ao Auto-Posto
Renascença para realizar o abastecimento do veículo mediante a apresentação do vale, conforme
se depreende das provas apreendidas durante o cumprimento do mandado de constatação, busca
e apreensão, quais sejam: relações de placas de veículos (fls. 118/130), diversos vales
combustíveis (fls. 100/103) e relatórios de abastecimentos no posto (fls. 104/117). Ademais,
observa-se das declarações das testemunhas Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Valdinei Carlos
Rafalski e Everaldo Signor, respectivamente, a confirmação da realização de tais práticas,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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observa-se das declarações das testemunhas Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Valdinei Carlos
Rafalski e Everaldo Signor, respectivamente, a confirmação da realização de tais práticas,
conforme abaixo transcritos: "Durante o período eleitoral, foi um eleitor no cartório eleitoral e
comunicou que estava havendo esse crime de corrupção eleitoral, que as pessoas iam colocar
adesivo em seus carros na gráfica print e de lá recebiam o valo combustível e iam direto no posto
renascença, entregavam o vale e conseguiam abastecer os seus veículos. (...) Nós fomos para a
gráfica print e lá o delegado apresentou o mandado para o Joceley. (...) O delegado encontrou ali
as listas com uma relação de placas de veículos com as assinaturas na frente né, então encontrou
também vários vales de combustível, não só do Posto Renascença, mas parece que do Posto São
Mateus também e de outro posto que não me lembro o nome. (...) Tinham algumas pessoas já
adesivando os veículos (...) Evanildo, Luiz e Rivael fazendo adesivação dos veículos para pegar o
vale de combustível e todo mundo foi preso naquele dia. E outra equipe que foi para o Posto
Renascença, pelo que eu ouvi falar, os policiais falaram depois, que essa equipe do Posto
Renascença apresentou mandado para o gerente do posto que é o Alessandro e encontraram
alguns eleitores também abastecendo os veículos que já tinham adevisado o carro e esses
eleitores estavam entregando o vale combustível para abastecer o veículo. (...) O adesivo dos
carros eram adesivos de candidatos né, os carros estavam sendo adesivados com adesivos de
candidatos do, era tanto do Mauro Mendes que era candidato a Governador na época e o Silval
que era da outra coligação que era também candidato a governador. Tinham adevisos, lá na
gráfica, tinham adesivos de candidatos a deputado estadual, deputado federal, tinham adesivos do
Mano, era candidato na época, era do Márcio Pandolfi, parece que do José Domingos, do Neri
Geller, tinham outros candidatos que eu não me recordo. (...) Na época o próprio Joceley lá na
gráfica, o delegado foi conversando com ele, perguntando e ele falou que realmente ele tinha sido
contratado para fazer esse trabalho de adesivação e entrega de vale de combustível (...) em troca
de voto. (...) Ele falou que já tinha mais ou menos um mês que ele estava adesivando, mas que ele
estava entregando o vale de combustível era pouco mais de uma semana. (...) Os vales e as
relações estavam na sala do Joceley (...) contendo placa acho que a placa e assinatura de quem
pegava os vales, na sala do Joceley (...) E o material gráfico, tinha um pouco em cada lugar. Mas
só que a maior parte do material gráfico estava num piso superior, que parece que é ali que eles
produzem, que tem aquelas impressoras grandes (...) os adesivos dos candidatos (...). Tinham
coisas alí embaixo porque era na parte de baixo que eles faziam a adesivagem. (...)" "Eu participei
da equipe que foi na gráfica Sinal Print, outra equipe foi em outros postos de combustível na
cidade. O que tinha na denúncia é que possivelmente estava tendo troca de vales combustíveis
com eleitores em troca de adesivação em troca de votos né, para compra de votos. (...) Na gráfica
eu me recordo que a gente apreendeu vários documentos e, se eu não me engano, vales
combustível também na gráfica e enquanto estávamos lá teriam chegado lá pessoas com a
intenção de fazer adevisação (...) em troca de vale de combustível. Fizemos uma busca minuciosa
no escritório da gráfica. (...) Foi recolhido bastante material dentro do escritório, foram vales né, lá
dentro também tinham vales combustíveis, mas só que não me recordo em nome de quem
estariam os vales, quem eram os candidatos (...) Havia material mas não recordo de quem eram os
candidatos. (...) Estavam dentro do escritório do administrador Joceley. (...) Apareceu mais de um
com intenção de adevisar carros motos para receber o combustível (...) não me recordo, mas
foram conduzidos. (...) Que eu me recordo na época eles teriam ido lá pra adesivar em troca do
combustível." "A gente foi cumprir um mandado do Juiz Eleitoral, eu e alguns colegas no Posto,
ficamos próximos às bombas, as pessoas chegavam com os vales e abasteciam e entregava o
vale. Depois nós pedimos pro menino que era o gerente, como nós tínhamos mandado para entrar
no escritório dele lá, ele autorizou." Corrobora com esse entendimento o depoimento pessoal do
acusado Joceley da Silva Vieira, o qual confirma que a empresa Sinal Print Comunicação Visual foi
contratada para confecção de material gráfico, adesivação de veículos e entrega de vale
combustível para cada veículo adesivado. Porém, o denunciado alega que a entrega de vale
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contratada para confecção de material gráfico, adesivação de veículos e entrega de vale
combustível para cada veículo adesivado. Porém, o denunciado alega que a entrega de vale
combustível era realizado apenas para as pessoas contratadas para trabalhar às coligações,
conforme se depreende nas declarações abaixo transcritas: "As pessoas vinham do comitê, já
vinham ordenada a pegar o vale e adesivar e o meu controle pra mim receber o meu adesivo. (...)
Elas eram contratadas (...) pela coligação. (...) Era o meu controle do meu adesivo, eu tinha que
pagar a placa dele e soltar o combustível para ele. Era o meu controle do meu adesivo para eu
receber. Não tinha nada de compra de voto. (...) Vinha pra mim a placa do veículo. Eu fui
contratado na época para fazer 20 mil adesivos para uma coligação e acho que era 10 ou 12 mil
adesivos para outra coligação. (...) Pra Lucas tinha mais ou menos 2 mil adesivos que tinha que
colar. Eu fui contratado para produzir e poder colar. (...) Tinha gente que adesivava o carro sem
pegar combustível. Adesivava porque era simpática ao candidato. (...) Se eu produzisse só os
adesivos e entregasse lá pras coligação era um valor, porque eu só produzi, entreguei e cada um
ia se virar, mas eu também tinha também minha mão de obra." Inclusive, a testemunha Janete
Pelissari afirmou que trabalhou como cabo eleitoral durante as Eleições Gerais 2010 e realizou a
adesivação do seu veículo, recebendo R$ 20,00 (vinte reais) de vale de combustível
semanalmente para que utilizasse o seu veículo durante a prestação do serviço, conforme abaixo:
"(...) Todos os cabos eleitoral, a gente ganhava um x de combustível, uma requisição para a gente
abastecer pra poder trabalhar na campanha. (...) Tinha um controle pra gente pode trabalhar, todo
mundo tinha que pegar requisição e assinar pra comprovar que tava trabalhando e adesivou o
carro. (...).". (sic) A testemunha Juliano Pelissari afirmou que trabalhava na Gráfica Sinal Print
realizando impressão e adesivagem de veículos, bem como trabalhava como cabo eleitoral,
conforme abaixo se vê: "(...) Trabalhava na parte de impressão e adesivagem. (...) A gente fazia
confecção e a parte de instalação dos veículos de alguns candidatos. (..) Esse que a gente
adesivava lá geralmente era para os cabos eleitorais, que a gente fazia ali pra, por motivo de
controle assim do que foi, do que foi impresso e instalado. (...) Eu fui contratado pelo partido, pelo
comitê para ajudar a fazer a campanha (...) por fora assim, final de semana, à noite. (...) Tinha
durante os que eram contratado que tinham parte do contrato e coisa por ser cabo eleitoral
recebiam, se eu não me engano de cabeça assim, era em média R$ 20,00. (...) O Posto que era
autorizado era o Posto Renascença. (...) A gente era autorizado a colar só nos carros que
estivessem o contrato que o comitê autorizava para o Joceley instalar.". (sic) A relação constante
das fls. 118/130 demonstra que foram adesivados no mínimo 75 veículos, considerando a aposição
das assinaturas dos seus possíveis proprietários. Porém, resta fundada dúvida se todos os
veículos constantes da relação de fls. 118/130 receberam vales de combustível e se os que
receberam os vales eram ou não cabos eleitorais. Embora a testemunha Everaldo Signor tenha
afirmado que o denunciado por corrupção passiva Horis Goys Santos Andrade, na época era
agente prisional, o exercício da função de agente prisional não inviabilizaria ao denunciado a
prestação de serviço como cabo eleitoral nas horas vagas, de modo que resta real dúvida acerca
dessa situação fática. Ademais, da relação de 75 placas de veículos que indicam a realização de
adesivação por meio das assinaturas apostas à frente (fls. 118/130), foram ouvidos apenas 03
(três) proprietários durante a fase de investigação policial, cujos termos de depoimentos se
encontram nas fls. 206/217 e 217, sendo que apenas um deles, o Sr. Fernando Falconi da Silva,
afirmou ter recebido combustível em troca da adesivação dos veículos, porém declarou que o
recebimento do combustível se deu por ter trabalhado como cabo eleitoral (fls. 2017). Soma-se a
isso, a conclusão do laudo pericial de fls. 768/778 no sentido de que "não foi encontrada
informações (relacionada à compra de votos)". Por fim, a única testemunha que afirmou que
adesivou seu veículo na Gráfica Sinal Print com adesivo de candidato e recebeu vale combustível
de R$ 30,00 por duas vezes, mesmo não trabalhando para nenhum candidato nas Eleições Gerais
2010, é Nilson Valezi, o qual foi ouvido na Promotoria de Justiça em 30.09.2010, conforme se
depreende das fls. 702, porém referida testemunha não foi arrolada na denúncia, muito menos nas
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2010, é Nilson Valezi, o qual foi ouvido na Promotoria de Justiça em 30.09.2010, conforme se
depreende das fls. 702, porém referida testemunha não foi arrolada na denúncia, muito menos nas
peças de defesa ou indicada por esse Juízo, a fim de confirmar suas declarações, figurando
temeroso fundamentar uma condenação criminal unicamente em uma testemunha que nem
mesmo foi arrolada para ser ouvida em Juízo. Mesmo que se assim não fosse, após observar
ampla jurisprudência, este Juízo Eleitoral passou a adotar o entendimento de que o dolo específico
da finalidade eleitoreira do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) exige o
pedido expresso do voto ou de abstenção de voto em troca da vantagem dada, ofertada,
prometida, solicitada ou recebida. Cumpre ressaltar, por conveniente, que o Colendo Tribunal
Superior Eleitoral reafirmou essa diretriz jurisprudencial, valendo mencionar, por expressiva dessa
orientação, as decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados: "RECURSO EM
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. DENÚNCIA QUE NÃO
DESCREVE FATO TÍPICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Não há falar em litispendência
quando as denúncias oferecidas contra o impetrante, em razão da suposta prática do crime
descrito no art. 299 do Código Eleitoral, tratam de fatos diversos, com sensíveis diferenças nas
circunstâncias atinentes ao tempo, ao modo de execução e às vítimas. 2. Consta da peça
acusatória de uma das ações penais que o paciente e outros dois denunciados teriam ofertado e
concedido cargos em comissão a eleitores em troca de apoio político, sem haver menção à
finalidade de obter o voto do eleitor. 3. Segundo o entendimento desta Corte, "não há o crime
previsto no artigo 299 do Código Eleitoral se o oferecimento da vantagem não se vincula à
obtenção de voto. Omitida essa circunstância, elementar do crime, inviável o processo" (HC nº 292,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 06.03.98). Na mesma linha de entendimento: HC nº 31-60, rel.
Min. Luciana Lóssio, DJE de 03.04.2014, e HC nº 1658-70, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de
27.06.2012. 4. A teor de julgado do STF, "a conduta imputada ao denunciado não se enquadra no
tipo do art. 299 do Código Penal, o qual exige dolo específico, qual seja, a obtenção de voto ou a
promessa de abstenção. [...] O apoio político pretendido poderia se dar de diversas formas, como,
por exemplo, o financiamento de campanha, não necessariamente em troca do próprio voto." (Inq
nº 3693, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJE de 30.10.2014). 5. Somente se pode iniciar a ação
penal quando for imputada ao acusado a prática de um fato típico, antijurídico e culpável, que se
amolde à descrição abstrata contida na legislação penal, conforme preceitua o princípio da
legalidade, previsto nos arts. 5º, XXXIX, da Constituição Federal e 1º do Código Penal. 6. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando se constata, de plano, a
imputação de fato atípico, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito ou, ainda,
a extinção da punibilidade" (HC nº 564-19, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de
20.05.2015). 7. Recurso ordinário parcialmente provido para conceder a ordem de habeas corpus e
trancar a Ação Penal nº 8-50.2015.6.21.0133, em razão da atipicidade da conduta descrita na
denúncia" (TSE, Recurso em Habeas Corpus n.º 2211, TSE/RS, Rel.: Min. Henrique Neves da
Silva, julgado em 06/09/2016) - com destaques não inseridos no texto original. "PROCESSO
PENAL. NECESSIDADE DE QUE A DENUNCIA CONTENHA IMPUTACAO, EM QUE SE
DESCREVA FATO CRIMINOSO. NAO HA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CODIGO
ELEITORAL SE O OFERECIMENTO DA VANTAGEM NAO SE VINCULA A OBTENCAO DE
VOTO. OMITIDA ESSA CIRCUNSTANCIA, ELEMENTAR DO CRIME, INVIAVEL O PROCESSO" (
TSE, Habeas Corpus n.º 292, Rel.: Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 03/02/1998) - com destaques
não inseridos no texto original. Os Tribunais Regionais Eleitorais também ratificam este
posicionamento, conforme as decisões abaixo relacionadas: "RECURSO-PROCESSO-CRIME
ELEITORAL -ENTREGA DE COMBUSTÍVEL - INEXISTÊNCIA DEPROVA DO VÍNCULO DA
DOAÇÃO AO VOTO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Para configuração do crime previsto no art.
299 do Código Eleitoral, faz-se necessário que a doação esteja vinculada ao voto para
determinado candidato. A inexistência de dolo específico torna a conduta atípica (precedente
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299 do Código Eleitoral, faz-se necessário que a doação esteja vinculada ao voto para
determinado candidato. A inexistência de dolo específico torna a conduta atípica (precedente
RESC: Acórdão n. 17.220, de 7.5.2002)." (PCRIME - PROCESSO CRIME ELEITORAL
ORIGINARIO n 415 - Orleans/SC, ACÓRDÃO n 17243 de 05/06/2002, Relator(a) RUI
FRANCISCO BARREIROS FORTES, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 27/06/2002, Página
88) - com destaques não inseridos no texto original. "Recursos criminais. Corrupção eleitoral. Delito
tipificado no art. 299 do Código Eleitoral. Procedência da denúncia no juízo originário. O crime de
corrupção eleitoral consuma-se com a promessa, doação ou oferecimento de bem, dinheiro ou
qualquer outra vantagem com o dolo específico de obter o voto. Reconhecida, de forma
inequívoca, a solicitação e a oferta de materiais de construção e de gasolina a eleitores com o fim
ilícito de angariar votos. Materialidade e autoria estampadas por meio de depoimentos colhidos e
de prova documental, com destaque para as interceptações e quebras de sigilos telefônicos.
Acervo probatório apto a embasar o veredicto condenatório." (RC - Recurso Criminal n 2655 Guaporé/RS, ACÓRDÃO de 25/04/2013, Relator(a) DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 75, Data 29/4/2013, Página
2) - com destaques não inseridos no texto original. "ELEIÇÕES 2012. RECURSO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299). ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A adesivação de veículo
automotor sem que o patrocinador peça voto, não configura o delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral. A condenação respaldada na suposição de que o benefício foi concedido como propósito
de angariar a simpatia do eleitor, e com isso obter o voto, é insubsistente. 2. Exige-se provas
robustas e incontroversas para o decreto condenatório por suposto prática do crime de corrupção
eleitoral, na linha da firme jurisprudência pátria. Inexistentes estas, a absolvição do acusado é
medida que se impõe, à luz do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 3. Diante da identidade
de situação fática, absolvição deve ser estendida à co-ré, nos termos do art. 580 do CPP. 4.
Apelação criminal conhecida e provida." (Processo 5-85.2016.611.0021 - CLASSE - RC - 21ª ZE
/MT - Lucas do Rio Verde-MT - Relator Luís Aparecido Bortolussi Júnior, 31/07/2018 - DJE n. 2727,
de 28 de agosto de 2018) - com destaques não inseridos no texto original. Certo é que o crime de
corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) é crime formal, que se consuma com o simples ato
de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, não se exigindo que o voto do eleitor seja
efetivamente dado em contraprestação; porém exige-se, como condição indispensável, a
existência e a comprovação do dolo específico da finalidade eleitoreira da conduta delitiva (pedido
expresso do voto ou de abstenção de voto em troca da vantagem) - o que não ocorreu no caso em
tela, visto que as provas produzidas no processo não demonstram que o benefício concedido
objetivava a obtenção do voto do eleitor. Sendo assim, a materialidade do crime de corrupção
eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) não restou comprovada para nenhum dos denunciados,
muito menos a materialidade do crime tipificado no art. 288 do Código Penal. 3. DISPOSITIVO 3.1.
Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo IMPROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de absolver os réus, já qualificados, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. 3.4. Tendo em vista a absolvição dos acusados, permito que
aguardem eventual recurso em liberdade, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição
Federal de 1988. 3.2. Com o transito em julgado desta sentença e mantida a decisão absolutória,
Determino que se restitua o valor da fiança recolhida às fls. 552/554 dos autos, com os seus
acréscimos legais, bem como os documentos e objetos apreendidos, conforme termo de fls. 97/99
dos autos. 3.5. Sem custas. 3.6. Procedam-se às comunicações e anotações de estilo. 3.7.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se. Lucas do Rio VerdeMT, 1 de fevereiro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N. 39-23.2017.6.11.0022 MPE E ROSANE MASSARO REBUSSI
ADVOGADO DA REPRESENTADA: DR. JOSE LUIS BLASZAK - OAB/MT 10.778-B
Vistos etc.
Cuida-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c art.
21, §4º, da Resolução TSE 23.463/2015, movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
ROSANA MASSARO REBUSSI, devidamente qualificado nos autos, em virtude de suposta
realização de doação para campanha em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial, o representado doou diversas quantias (fls. 10/11), valor que extrapolaria
o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto por ela auferida no ano de 2015.
Recebendo a informação da Receita Federal, nos termos do §3º do artigo 24-C da Lei 9504/97 e
da Resolução TSE 23.463/2015, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente representação
requerendo, ainda, a decretação judicial da quebra do sigilo fiscal do ora representado, mediante
requisição à Secretaria Federal do Brasil de informações relativas à declaração de imposto de
renda apresentada pela pessoa física em questão, no ano de 2015, e, ao final, pugnou pela
condenação ao pagamento de multa de cinco a dez vezes o valor doado em excesso e pela
anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral, após condenação em segunda instância ou
trânsito em julgado da condenação.
Às fls. 26/26-v, foi deferido o pleito liminar de quebra de sigilo fiscal, cujos documentos aportaram
às fls. 29/38.
Devidamente notificado, a representada apresentou defesa tempestivamente, devidamente juntada
aos autos. (fls. 61/70).
Relatei o necessário.
Decido.
Conforme art. 4º da Resolução-TSE nº 23.463/2015 os partidos políticos e os candidatos poderão
realizar gastos até os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos arts. 5º
e 6º da Lei nº 13.165/2015.
Por seu turno, o §1º do Art. 21 da Resolução 23.463/2015 estipulou que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma do art. 4º para o
cargo ao qual concorre.
Nesse sentir, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução nº 23.459/2015, fixando os
limites de gastos de vereadores e prefeitos para as Eleições de 2016.
Consultando RCand - registro de Candidatura da hora representada no site do TSE, verifiquei que
o limite de gasto de campanha para prefeito da eleição de 2016 no município de ITAUBA - MT foi
fixado em R$108.039.06(cento e oito mil, trinta e nove reais e seis centavos).
Por outro lado, com base nas informações encaminhadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, fl. 36, constatei através da declaração do imposto que de renda da representada, que ela
possuía disponibilidade financeira no montante de R$288.900,00(duzentos e oitenta e oito mil e
novecentos reais), valor bem superior ao teto fixado pela resolução do TSE para gastos com
candidatura de prefeito na eleição de 2016, bem como, ao valor doado pela candidata para sua
própria campanha, R$10.870,00(dez mil oitocentos e setenta reais).

Infere-se, portanto, que a doação não infringiu o dispositivo legal, porquanto a representada
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Infere-se, portanto, que a doação não infringiu o dispositivo legal, porquanto a representada
efetuou doação dentro das hipóteses previstas em lei, não havendo que se falar em excesso de
doação. Ademais, a representada comprovou disponibilidade financeira para realizar as doações,
conforme demonstrado através da declaração anual de imposto de renda.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na
representação.
Determino que os documentos de folhas 08/11 e 29/38, nos termos do artigo 7º, §1º, da ResoluçãoTSE nº 23.326/2010, sejam acondicionados em envelope lacrado nos próprios autos.
Com o julgamento, finda-se o sigilo do processo que tramita em segredo de justiça - art. 18 da
Resolução-TSE nº 23.326/2010 - motivo pelo qual determino a publicação integral desta sentença,
não se aplicando o artigo 11 da Resolução -TSE nº 23.326/2010. Porém, verifica-se que há
documentos sigilosos carreados aos autos, razão pela qual manifesto-me pela manutenção do
sigilo apenas quanto ao acesso aos autos do processo, previsto nos artigos 13 e 14 da ResoluçãoTSE nº 23.326/2010.
P.R.I. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
ALEXANDRE SÓCRATES DA SILVA MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 48-94.2018.6.11.0039 - PETIÇÃO
Protocolo nº 27594/2018
Requerente: José Carlos Ramos de França
Vistos, etc.
Trata-se de petição do eleitor José Carlos Ramos de França visando à anotação do ASE referente
a dificuldade para o exercício do voto em seu cadastro eleitoral, em virtude de haver sido
diagnosticado com transtornos psicóticos.
O requerimento foi instruído com cópias de laudo médico, além de cópia dos documentos pessoais
do eleitor.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fls. 10/11, manifesta-se favoravelmente ao pedido.
É o breve relatório. Decido.
O tema da dificuldade para o exercício do voto foi normatizado pela Resolução TSE nº 21.920
/2004, que, em seu Art. 1º, Parágrafo único, prescreve:
"Art. 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção à pessoa portadora de deficiência que torne
impossível ou demasiadamente onerosa o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao
exercício do voto".
A Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso expediu o Provimento nº 12/2012 orientando o
procedimento para atualizar a situação dos eleitores com necessidades especiais no Cadastro
Nacional de Eleitores, cujo Art. 3º, §1º, determina:

"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
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"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por representante
legal, nos termos da Resolução TSE nº 21.920/2004.
§1º O requerimento mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico
que comprove a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto."
Verifica-se dos autos que o requerimento foi instruído com cópias de documentos dos quais se
extrai ser o eleitor requerente acometido de transtornos psicóticos.
Do exposto, tem-se presente nos autos a comprovação da condição singular do eleitor José Carlos
Ramos de França quanto à deficiência que torna excessivamente oneroso o exercício do voto.
Assim, reconheço a moléstia do eleitor como causa que torna impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao exercício do voto, nos termos do art.
1º, Parágrafo único, da Resolução TSE 21.920/2004.
Expeça-se o necessário.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Cuiabá, 1º de fevereiro de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 47-12.2018.6.11.0039 - PETIÇÃO
Protocolo nº 26711/2018
Requerente: Ana Maria de Amorim
Vistos, etc.
Trata-se de petição da eleitora Ana Maria de Amorim visando à anotação do ASE referente a
dificuldade para o exercício do voto em seu cadastro eleitoral, em virtude de haver sido
diagnosticada com transtorno mental crônico.
O requerimento foi instruído com cópias de laudo médico, além de cópia dos documentos pessoais
da eleitora.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fls. 9/10, manifesta-se favoravelmente ao pedido.
É o breve relatório. Decido.
O tema da dificuldade para o exercício do voto foi normatizado pela Resolução TSE nº 21.920
/2004, que, em seu Art. 1º, Parágrafo único, prescreve:
"Art. 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção à pessoa portadora de deficiência que torne
impossível ou demasiadamente onerosa o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao
exercício do voto".
A Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso expediu o Provimento nº 12/2012 orientando o
procedimento para atualizar a situação dos eleitores com necessidades especiais no Cadastro
Nacional de Eleitores, cujo Art. 3º, §1º, determina:
"Art. 3º A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por representante
legal, nos termos da Resolução TSE nº 21.920/2004.
§1º O requerimento mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico
que comprove a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto."
Verifica-se dos autos que o requerimento foi instruído com cópias de documentos dos quais se
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Verifica-se dos autos que o requerimento foi instruído com cópias de documentos dos quais se
extrai ser a eleitora requerente acometida de transtorno mental crônico.
Do exposto, tem-se presente nos autos a comprovação da condição singular da eleitora José
Carlos Ramos de França quanto à deficiência que torna excessivamente oneroso o exercício do
voto.
Assim, reconheço a moléstia da eleitora como causa que torna impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao exercício do voto, nos termos do art.
1º, Parágrafo único, da Resolução TSE 21.920/2004.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se o necessário.
Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Cuiabá, 1º de fevereiro de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 05/2019 - RAE - PERIODO 16/01 A 31/01/2019
PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Conrado Machado Simão, Juiz da 42ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 03/2017/42ªZEMT, tornasse pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, e
aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro
Nacional de Eleitores, no âmbito deste juízo, no período de 16 a 31 de janeiro de 2019, sendo
deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-5-201920190205174224135-458521bd5675e3ae050145d1b05405cf.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 05 dias do mês de fevereiro
de 2019.
Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 2019.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 21/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias.
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 46ª Zona Eleitoral, Drª. Milene Aparecida Pereira
Beltramini, do município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
FAÇO SABER que, consoante decisão no processo Classe DM nº 3-35.2019.6.11.0046, nos
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FAÇO SABER que, consoante decisão no processo Classe DM nº 3-35.2019.6.11.0046, nos
termos do art. 55 da Resolução n. 21.538/2006 do Tribunal Superior Eleitoral c/c o Provimento n. 9
/2014 da Corregedoria Regional Eleitoral, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do
Edital, conforme art. 11, inc. III do Provimento n. 9/2014, e não havendo impugnação no prazo de
03 (dias), conforme inc. IV do mesmo Provimento será realizado o descarte, via processo
mecânico (trituração), no período de 21/02 a 15/03 de 2019, com início às 08:00 hs, a ser
procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua Filinto Muller nº 1.165 - Vila Operária,
Rondonópolis/MT, sendo que, o material triturado será entregue a REPRAM - Reciclagem e
Preservação Ambiental Ltda., sito na Rua Mário Acunha Arisides, n. 1375, Jardim Industrial, nesta
cidade, podendo tal ato de trituração ser acompanhado por quem interessar possa:
PRAZO

DESCRIÇÃO DO ARQUIVO A SER DESCARTADO

ANO

BOETINS DE URNA E ZERÉSIMAS

2008

10 ANOS

CADERNO DE VOTAÇÃO

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE ÓBITOS

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE CONSCRITOS

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA

2008

10 ANOS

EDITAL EMITIDO PELO JUIZ ELEITORAL

2008

10 ANOS

GUIAS DE MULTAS ELEITORAIS PAGAS

2007 e 2008

10 ANOS

GUIAS DE REMESSA DE MATERIAL

2016

01 ANO

LISTA DE FILIADOS

2008

10 ANOS

OFÍCIOS CIRC. EXPEDIDOS

2008

10 ANOS

OFÍCIOS EXPEDIDOS

2008

10 ANOS

OFÍCIOS RECEBIDOS

2008

10 ANOS

PETES INUTILIZADOS

2017

01 ANO

RECIBO DE ENTREGA DOS CORREIOS

2008

10 ANOS

RECIBO DE TRAMITAÇÃO NO SADP WEB

2017

01 ANO

2008

05 ANOS

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

2017

01 ANO

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL RAE
REQUERIMENTO

DE

JUSTIFICATIVA

ELEITORAL

(Apresentado após o pleito eleitoral)
SUPRIMENTO DE FUNDOS
TERMOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
PROTOCOLADOS NO SADP ENVIADOS

DE CONSERVAÇÃO

E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato
Grosso, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu,
______________, Josane Carvalho da Silva Teixeira - Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral, que
o digitei e subscrevi, em conformidade com a Portaria 05/2018.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
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SENTENÇAS
AUTOS Nº 97-17.2018.6.11.0046 -PRESTAÇÃO DE CONTAS-PSB
Partido Político: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Político PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB,
relativa às eleições gerais de 2018.
O partido político não apresentou as contas da campanha das eleições de 2018, no prazo previsto
no artigo 52, da Resolução do TSE nº 23.553/2017.
Apesar de devidamente citado, na pessoa de seu representante legal, para apresentação das
contas ou declaração de ausência de movimentação de recurso, o partido manteve-se inerte (fls.
15).
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não
prestadas, com a observância do disposto no artigo 83, II, da Resolução do TSE nº 23.553/2017
(fls. 16/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral,
conforme prevê o artigo 17, III, da Constituição Federal.
"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;"
Coube a Resolução do TSE n. 23.553/2017, disciplinar sobre a prestação de contas relativa a
campanha das eleições, dispondo o seguinte:
"Art. 49 - Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
(...)
"Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos:"
Percebe-se que apesar do partido ter sido citado, na pessoa de seu representante legal, para
cumprir os termos da Resolução supra, deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da
prestação de contas da campanha eleitoral de 2018.
Em razão disso a legislação impõe que seja considerada como "não apresentada" a prestação de
contas, aplicando ao ente partidário as sanções legais cabíveis, descritas na Resolução TSE n.
23.553/2017.
"Art. 52. (...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas."
"Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
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IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal."
Sob o tema:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 83, II DA RES. TSE 23.553/2017. 1.
Os Partidos Políticos têm o dever de entregar à Justiça Eleitoral as prestações de contas parciais e
finais relativas à campanha eleitoral, mesmo que não haja movimentação financeira na conta
bancária. Caso não apresentem as contas no prazo legal, esta Justiça Especializada notificará os
órgãos partidários estaduais da obrigação de prestá-las. Permanecendo a omissão, as contas
serão julgadas como não prestadas, nos termos do disposto no art. 77, IV, a, da Resolução TSE
23.553/2017 e, por conseguinte, o partido político perde o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário e ocorre a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual,
conforme inteligência do art. 83, II, da resolução. 2.Contas julgadas não prestadas. (TRE-PI - PC:
060184836 TERESINA - PI, Relator: JOSÉ GONZAGA CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/12
/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 19/12/2018)."
Em face do exposto e ante a ausência de prestação das contas, acolho a cota ministerial, e, julgo
como NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Político PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB, relativa às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 77, IV, "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017 e, em decorrência, aplico as sanções previstas no art. 83, II, dessa Resolução, que
estabelece a suspensão do recebimento de da quota do fundo partidário até que seja regularizada
a presente prestação de contas.
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, 30 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 107-61.2018.6.11.0046 -PRESTAÇÃO DE CONTAS-PV
Partido Político: Partido Verde - PV
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Político PARTIDO VERDE - PV, relativa às eleições
gerais de 2018.
O partido político não apresentou as contas da campanha das eleições de 2018, no prazo previsto
no artigo 52, da Resolução do TSE nº 23.553/2017.
Apesar de devidamente citado, na pessoa de seu representante legal, para apresentação das
contas ou declaração de ausência de movimentação de recurso, o partido manteve-se inerte (fls.
15).
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não
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O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não
prestadas, com a observância do disposto no artigo 83, II, da Resolução do TSE nº 23.553/2017
(fls. 16/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral,
conforme prevê o artigo 17, III, da Constituição Federal.
"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;"
Coube a Resolução do TSE n. 23.553/2017, disciplinar sobre a prestação de contas relativa a
campanha das eleições, dispondo o seguinte:
"Art. 49 - Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
(...)
"Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos:"
Percebe-se que apesar do partido ter sido citado, na pessoa de seu representante legal, para
cumprir os termos da Resolução supra, deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da
prestação de contas da campanha eleitoral de 2018.
Em razão disso a legislação impõe que seja considerada como "não apresentada" a prestação de
contas, aplicando ao ente partidário as sanções legais cabíveis, descritas na Resolução TSE n.
23.553/2017.
"Art. 52. (...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas."
"Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal."
Sob o tema:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 83, II DA RES. TSE 23.553/2017. 1.
Os Partidos Políticos têm o dever de entregar à Justiça Eleitoral as prestações de contas parciais e
finais relativas à campanha eleitoral, mesmo que não haja movimentação financeira na conta
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finais relativas à campanha eleitoral, mesmo que não haja movimentação financeira na conta
bancária. Caso não apresentem as contas no prazo legal, esta Justiça Especializada notificará os
órgãos partidários estaduais da obrigação de prestá-las. Permanecendo a omissão, as contas
serão julgadas como não prestadas, nos termos do disposto no art. 77, IV, a, da Resolução TSE
23.553/2017 e, por conseguinte, o partido político perde o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário e ocorre a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual,
conforme inteligência do art. 83, II, da resolução. 2.Contas julgadas não prestadas. (TRE-PI - PC:
060184836 TERESINA - PI, Relator: JOSÉ GONZAGA CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/12
/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 19/12/2018)."
Em face do exposto e ante a ausência de prestação das contas, acolho a cota ministerial, e, julgo
como NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Político PARTIDO VERDE - PV, relativa às
Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 77, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017 e, em
decorrência, aplico as sanções previstas no art. 83, II, dessa Resolução, que estabelece a
suspensão do recebimento de da quota do fundo partidário até que seja regularizada a presente
prestação de contas.
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, 30 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 99-84.2018.6.11.0046 -PRESTAÇÃO DE CONTAS-PMB
Partido Político: Partido da Mulher Brasileira - PMB
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Político PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB,
relativa às eleições gerais de 2018.
O partido político não apresentou as contas da campanha das eleições de 2018, no prazo previsto
no artigo 52, da Resolução do TSE nº 23.553/2017.
Apesar de devidamente citado, na pessoa de seu representante legal, para apresentação das
contas ou declaração de ausência de movimentação de recurso, o partido manteve-se inerte (fls.
15).
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não
prestadas, com a observância do disposto no artigo 83, II, da Resolução do TSE nº 23.553/2017
(fls. 16/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral,
conforme prevê o artigo 17, III, da Constituição Federal.
"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;"
Coube a Resolução do TSE n. 23.553/2017, disciplinar sobre a prestação de contas relativa a
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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Coube a Resolução do TSE n. 23.553/2017, disciplinar sobre a prestação de contas relativa a
campanha das eleições, dispondo o seguinte:
"Art. 49 - Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
(...)
"Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos:"
Percebe-se que apesar do partido ter sido citado, na pessoa de seu representante legal, para
cumprir os termos da Resolução supra, deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da
prestação de contas da campanha eleitoral de 2018.
Em razão disso a legislação impõe que seja considerada como "não apresentada" a prestação de
contas, aplicando ao ente partidário as sanções legais cabíveis, descritas na Resolução TSE n.
23.553/2017.
"Art. 52. (...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas."
"Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal."
Sob o tema:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 83, II DA RES. TSE 23.553/2017. 1.
Os Partidos Políticos têm o dever de entregar à Justiça Eleitoral as prestações de contas parciais e
finais relativas à campanha eleitoral, mesmo que não haja movimentação financeira na conta
bancária. Caso não apresentem as contas no prazo legal, esta Justiça Especializada notificará os
órgãos partidários estaduais da obrigação de prestá-las. Permanecendo a omissão, as contas
serão julgadas como não prestadas, nos termos do disposto no art. 77, IV, a, da Resolução TSE
23.553/2017 e, por conseguinte, o partido político perde o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário e ocorre a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual,
conforme inteligência do art. 83, II, da resolução. 2.Contas julgadas não prestadas. (TRE-PI - PC:
060184836 TERESINA - PI, Relator: JOSÉ GONZAGA CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/12
/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 19/12/2018)."
Em face do exposto e ante a ausência de prestação das contas, acolho a cota ministerial, e, julgo
como NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Político PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB, relativa às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 77, IV, "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017 e, em decorrência, aplico as sanções previstas no art. 83, II, dessa Resolução, que
estabelece a suspensão do recebimento de da quota do fundo partidário até que seja regularizada
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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estabelece a suspensão do recebimento de da quota do fundo partidário até que seja regularizada
a presente prestação de contas.
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, 30 de janeiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EXAME PRELIMINAR
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 60-81.2018.6.11.0048

PROTOCOLO Nº 26.590/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E OS GASTOS DE
RECURSOS NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSC - COTRIGUAÇU/MT
CNPJ: 24.963.389/0001-39

Nº CONTROLE: P20000490425MT4053922

DATA ENTREGA: 12/12/2018 às 18h31min
ADVOGADO (A): FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB/MT 9.659-B
TIPO: FINAL
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de prestação de contas do PSC - Cotriguaçu/MT, relativa às Eleições
Gerais de 2018.
Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017,
destaca-se o seguinte:
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
Prestação de contas final: Prestação de contas entregue em 12/12/2018, fora do prazo fixado pelo
art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Partido Político apresentou Extrato da Prestação de Contas Final sem movimentações, mas não
há documento com informação se há ou não contas bancárias para arrecadação/movimentação de
recursos destinados a Campanha Eleitoral de 2018. Ressalta-se que a abertura de conta bancária
é obrigatória, mesmo que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
conforme art. 10, § 2º, da Resolução do TSE 23.553/2017. Com isso, solicita-se à Direção
Municipal/Comissão Provisória - PSC - Cotriguaçu/MT, declaração se existe ou não contas
bancárias para estas finalidades. Em caso positivo, apresentar, também, extratos das contas de
acordo com o art. 56, II, "a", da Resolução do TSE 23.553/2017.

Sendo assim, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a
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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Sendo assim, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a
documentação no prazo de três dias. Após, retornem-se os autos para posterior exame da
prestação de contas.
É o parecer. À consideração superior.
Cotriguaçu/MT, 05 de fevereiro de 2019.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Técnico Judiciário

EXAME PRELIMINAR
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 66-88.2018.6.11.0048

PROTOCOLO Nº 26.569/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E OS GASTOS DE
RECURSOS NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PPS - COTRIGUAÇU/MT
CNPJ: 15.808.463/0001-51

Nº CONTROLE: P23000490425MT5651433

DATA ENTREGA: 12/12/2018 às 17h35min
ADVOGADO (A): FRANCIELI BRITZIUS OAB/MT 19.138
TIPO: FINAL
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de prestação de contas do PPS - Cotriguaçu/MT, relativa às Eleições
Gerais de 2018.
Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017,
destaca-se o seguinte:
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
Prestação de contas final: Prestação de contas entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Partido Político apresentou Extrato da Prestação de Contas Final sem movimentações, mas não
há documento com informação se há ou não contas bancárias para arrecadação/movimentação de
recursos destinados a Campanha Eleitoral de 2018. Ressalta-se que a abertura de conta bancária
é obrigatória, mesmo que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
conforme art. 10, § 2º, da Resolução do TSE 23.553/2017. Com isso, solicita-se à Direção
Municipal/Comissão Provisória - PPS - Cotriguaçu/MT, declaração se existe ou não contas
bancárias para estas finalidades. Em caso positivo, apresentar, também, extratos das contas de
acordo com o art. 56, II, "a", da Resolução do TSE 23.553/2017.
Sendo assim, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a
documentação no prazo de três dias. Após, retornem-se os autos para posterior exame da
prestação de contas.
É o parecer. À consideração superior.
Cotriguaçu/MT, 06 de fevereiro de 2019.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Técnico Judiciário

EXAME PRELIMINAR
JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 3-29.2019.6.11.0048

PROTOCOLO Nº 27.802/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E OS GASTOS DE
RECURSOS NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - COTRIGUAÇU/MT
CNPJ: 10.142.452/0001-61

Nº CONTROLE: P25000490425MT0678972

DATA ENTREGA: 11/12/2018 às 17h07min
ADVOGADO (A): FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB/MT 9.659-B
TIPO: FINAL
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de prestação de contas do DEM - Cotriguaçu/MT, relativa às Eleições
Gerais de 2018.
Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017,
destaca-se o seguinte:
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
Prestação de contas final: Prestação de contas entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Partido Político apresentou Extrato da Prestação de Contas Final sem movimentações, mas não
há documento com informação se há ou não contas bancárias para arrecadação/movimentação de
recursos destinados a Campanha Eleitoral de 2018. Ressalta-se que a abertura de conta bancária
é obrigatória, mesmo que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
conforme art. 10, § 2º, da Resolução do TSE 23.553/2017. Com isso, solicita-se à Direção
Municipal/Comissão Provisória - DEM - Cotriguaçu/MT, declaração se existe ou não contas
bancárias para estas finalidades. Em caso positivo, apresentar, também, extratos das contas de
acordo com o art. 56, II, "a", da Resolução do TSE 23.553/2017.
Sendo assim, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a
documentação no prazo de três dias. Após, retornem-se os autos para posterior exame da
prestação de contas.
É o parecer. À consideração superior.
Cotriguaçu/MT, 06 de fevereiro de 2019.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Técnico Judiciário

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 02/2019/49ªZE
RELATÓRIOS DE INSCRIÇÕES E TRANFERÊNCIAS E TÍTULOS ELEITORAIS CANCELADOS
POR ÓBITO
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
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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FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
aos representantes dos partidos políticos e eleitores, que no Sistema de Repositório de Arquivos
da Justiça Eleitoral, cujo acesso aos links seguem abaixo, encontram-se disponíveis para consulta,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas,
do mês de janeiro de 2019, e a relação de títulos cancelados por óbito do período de abril a
dezembro de 2018 e mês de janeiro de 2019, de eleitores do município de Várzea Grande/MT,
pertencentes à 49ª Zona Eleitoral, nos termos do artigo 7º da Lei nº 6.996/82, artigos 17§1º e 18,
§5º da Resolução TSE nº 21.538/2003, e dos artigos 71, IV e 77, II do Código Eleitoral:
Relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas - janeiro/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-201920190205111306946-d6fc6b468f47ff040b8f798693378f45.pdf
Relação de títulos cancelados por óbito - abril a dezembro/2018:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-201920190205111747221-aeb8d5ee42203c7750943022cab51255.pdf
Relação de títulos cancelados por óbito - janeiro/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-201920190205112050222-3a4563ee4a32f1d149427e8f093a1447.pdf
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz publicar o presente Edital que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, ao quinto dia do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida,
________, Analista Judiciário e Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 01/2019/49ªZE
DESCARTE/FRAGMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no dia 26/02/2019, às 09 horas, será realizada
a inutilização dos documentos abaixo relacionados, inclusive os provenientes da extinta 58ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, na presença dos servidores autorizados do Cartório Eleitoral, por meio
de instrumento de fragmentação e posterior descarte dos documentos e materiais, a ser procedida
na empresa RECIMAT, situada na Rua Oceano Indico, s/n, box 2, Bairro Santa Izabel, em Várzea
Grande/MT, podendo ser acompanhado por quem interessar:
49ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Descrição de documentos para descarte
e período de referência
Cadernos de votação - até 2008, com exceção dos cadernos de
votação e demais pastas referentes ao referendo de 2005.

Prazo para conservação
(Tabela de Temporalidade Prov. nº 09/2014)
10 anos

Comprovantes de votação (canhoto) - até 2008.

10 anos

Termo de responsabilidade de patrimônio - até 2008.

10 anos

Certidões avulsas - até 2008.

10 anos

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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Guia de multa paga - até 2008.

10 anos

Requerimento de justificativa eleitoral - até 2008.

10 anos

Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os
requerimentos de alistamento eleitoral - ERA) relativos à

05 anos

alistamento, transferência, revisão ou segunda via - até 2012.
Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto os
que integram processo - até 2013.
Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos
PETES - até 2017.
Guias de remessa de material.

05 anos
01 ano
01 ano

Formulários de título eleitoral e respectivos PETES inutilizados -

-

até 04 junho de 2018.

58ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO (EXTINTA) - VÁRZEA GRANDE
Cadernos de votação - até 2008, com exceção dos cadernos de
votação e demais pastas referentes ao referendo de 2005.

10 anos

Comprovantes de votação (canhoto) - até 2008

10 anos

Termo de responsabilidade de patrimônio - até 2008.

10 anos

Certidões avulsas - até 2008.

10 anos

Guia de multa paga - até 2008.

10 anos

Requerimento de justificativa eleitoral - até 2008.

10 anos

Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os
requerimentos de alistamento eleitoral - ERA) relativos à

05 anos

alistamento, transferência, revisão ou segunda via - até 2012.
Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto os que
integram processo - até 2013.
Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos
PETES - até 2017.
Guias de remessa de material.

05 anos
01 ano
01 ano

Formulários de título eleitoral e respectivos PETES inutilizados até 04 junho de 2018.

-

Ressalte-se que o prazo para manifestação e impugnação de interessados será de 3 (três) dias a
contar da última publicação do Edital de descarte/fragmentação de materiais e documentos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15 (quinze) dias
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande - MT, vinte e nove dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e dezenove. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, ________, Analista
Judiciário e Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, digitei.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS Nº 57-60.2017.6.11.0049
SENTENÇA
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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SENTENÇA
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL por doação para campanhas eleitorais acima do
limite legal, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de JEFFERSON DA
SILVA.
Sustenta, em síntese, que nas eleições de 2016 o representado efetuou doação eleitoral estimável
em dinheiro, cedendo veículo que afirmava ser de sua propriedade para uso na campanha
eleitoral, cujo bem não lhe pertencia, irregularidade que teria sido constatada a partir de
cruzamento de dados realizado pela Secretaria da Receita Federal e consulta junto ao Denatran.
Acolhidos os argumentos do Ministério Público Eleitoral, foi decretada a quebra de sigilo fiscal do
representado (fl. 32/36), tendo a Receita Federal informado que ele não apresentou declaração de
imposto de renda (fl. 49/50).
Regularmente notificado (fl. 64/65), o representado quedou-se inerte (fl. 66).
As partes não arrolaram testemunhas e, desta forma, dando por encerrada a instrução, foi aberta
vista dos autos para apresentação de alegações finais (fl. 68).
O Ministério Público Eleitoral apresentou memoriais pugnando pela procedência total da
representação para fins de condenar o representado nas sanções previstas no art. 23, §3º, da Lei
9.504/97 (fl. 70/76).
O representado, regularmente intimado (fl. 78/79), novamente quedou-se inerte (fl. 80).
É o relatório.
FUNDAMENTO. DECIDO.
O §1º, do art. 23, da Lei 9.504/97 estabelece que as pessoas físicas poderão fazer doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais até o limite de 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
No caso vertente, o representado destinou a importância de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e
cinquenta reais), através de um contrato de cessão de uso gratuito do veículo Nissan/Frontier S,
placa OBD-5546, ao candidato Ivan Guimarães da Silva (fl. 15), cujo veículo pertence a Regina
Aparecida Sonego (fl. 28).
Assim, cabia ao representado comprovar que o bem estimável em dinheiro (veículo) integra o seu
patrimônio ou constitui produto de seu serviço, a teor do §7º, do art. 23, da Lei 9.504/97.
Patente, assim, que a inércia do representado incute a certeza de que a representação deve ser
julgada procedente, desmerecendo outras considerações.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO A REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE e, com fundamento no §3º, do art. 23, da
Lei 9.504/97, CONDENO o representado JEFFERSON DA SILVA ao pagamento de multa eleitoral
no valor de 100% (cem por cento) da quantia doada (R$ 1.250,00), perfazendo o total de R$
1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), e, por consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Registre-se que a multa aplicada deverá ser satisfeita no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 21.975/2004 e
Portaria do TSE nº 288/2005, sob pena der considerada dívida líquida e certa para efeito de
execução fiscal.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta sentença e não quitada a multa,
deverá incidir correção monetária e juros, calculados pela SELIC.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais, como autoriza o art. 373 do Código
Eleitoral c/c o art. 1º da Lei nº 9.265/96, e sem honorários advocatícios, já que "Na justiça eleitoral
não há previsão legal para condenação em custas processuais e ônus de sucumbência. (...)" (TREMG; RE 4722005; Ac. 1875; Visconde do Rio Branco; Rel. Juiz Carlos Augusto de Barros
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MG; RE 4722005; Ac. 1875; Visconde do Rio Branco; Rel. Juiz Carlos Augusto de Barros
Levenhagen; Julg. 21/11/2005; DJMG 11/02/2006; Pág. 95). Nesse mesmo sentido: TRE-RS; RIJE
12003; Liberato Salzano; Rel. Juiz Almir Porto da Rocha Filho; Julg. 09/12/2004; DJRS 13/12/2004;
Pág. 52.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e demais providências
necessárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, pessoalmente, o Ministério Público e o Representado.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 29 de janeiro de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROC N. 9-21.2019
Processo n. 9-21.2019.6.11.0053
Assunto: Ausência aos trabalhos eleitorais
Requerido: Alex Junior dos Santos Gonçalves
Inscrição: 035874281872
Vistos etc.
Trata-se de processo em que figura o eleitor Alex Junior dos Santos Gonçalves, como ausente aos
trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, vez que fora convocado para o exercício
da função de 1º Secretário na Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender, Município
de Querência/MT.
O requerido não compareceu à seção eleitoral e nem apresentou justificativa aos demais mesários
ou ao Cartório Eleitoral. Autuado o processo de mesário faltoso, o Sr. Alex, devidamente intimado,
quedou-se inerte.
Nesses termos, diante ausência de alegações do Requerido, bem como, dos transtornos causados
à seção eleitoral, que teve que nomear outro mesário, imperioso se faz aplicar multa proporcional a
falta.
Isso posto, considero injustificada a ausência do Sr. Alex Junior dos Santos Gonçalves ao pleito
eleitoral de 2º turno das Eleições Gerais 2018 para a função de 1º Secretário, pois não restou
comprovada situação excepcional que o impediu de cumprir suas funções eleitorais. Em
consequência, condeno-o ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) pela referida ausência, tendo
em vista o transtorno causado à seção eleitoral em virtude da sua ausência, bem como, por
entender ser o valor pecuniário suficiente para reprimir o desatendimento à convocação judicial.
Intime-se o Requerido para pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias da notificação. Não
sendo encontrada no endereço constante no cadastro eleitoral, seja feita a intimação via edital
publicado no DJE por 3 (três) dias consecutivos.
Feito o pagamento da multa arbitrada, seja inserido o código ASE 078 para quitação da multa no
cadastro da Requerente.
Cumpra-se expedindo-se o necessário.
Querência/MT, 05 de fevereiro de 2019.
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº. 36-39.2014.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 12.389/2014
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2013
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT n. 14.039)
Vistos etc.
O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB interpôs embargos de declaração, visando a
reforma da decisão de fls. 152/156 e consequente aprovação das contas.
Juntou documentos de fls. 162/175.
Às fls. 178/179, o Ministério Público Eleitoral manifestou pelo conhecimento e acolhimento parcial
dos embargos declaratório, para que seja reexaminada as contas, considerando os documentos
apresentados às fls. 162/175.
Decido.
De início, registro que, a rigor, a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar
o acórdão ou a sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas.
Observo, todavia, não ser o caso da sentença constante às fls. 152/156, uma vez que o próprio
embargante fundamentou a interposição do recurso para elidir as intercorrências apontadas em
relatórios técnicos e consequentemente aprovar as contas apresentadas.
Não obstante o parecer ministerial no sentido de acolher parcialmente os embargos e realizar novo
exame das contas, verifico que a apresentação de novos documentos após o julgamento só é
possível em caráter excepcional, caso não tenha sido oportunizada a de manifestação acerca das
irregularidades constatadas, o que não é o caso dos autos, uma vez que o partido foi devidamente
intimado a regularizar as inconsistências, mas não o fez.
Consigno que as decisões prolatadas em processo de prestação de contas estão também sujeitas
à preclusão, em razão da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado:
"[...] Prestação de Contas. Exercício financeiro de 2010. Desprovimento. 1. Não se admite, em
processo de prestação de contas, a juntada de novos documentos com os embargos de
declaração quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha. Precedentes. 2. Com
base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no
âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de
candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi
capaz de inviabilizar a fiscalização das contas. 3. Não se admite o reenquadramento jurídico dos
fatos e provas para, se possível, afastar o recebimento de recursos de origem não identificada
tendo em vista a ausência de elementos necessários no acórdão recorrido. 4. As contas devem ser
desaprovadas quando constatadas falhas que, analisadas em conjunto, comprometam a
regularidade das contas (art. 27, inciso III, da Res.-TSE nº 21.841/2004). No caso, o TRE apontou,
além do recebimento de recursos de origem não identificada, a ocorrência de outras
irregularidades, com base nas quais desaprovou as contas. 5. Para aferir eventual insignificância
do valor total de recursos cuja origem não tenha sido identificada, deve ser utilizado como
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do valor total de recursos cuja origem não tenha sido identificada, deve ser utilizado como
parâmetro o valor total de recursos próprios obtidos pelo partido, e não o montante de recursos do
Fundo Partidário, por se tratar de verbas de naturezas diversas. 6. Segundo a jurisprudência do
TSE, o recebimento de recursos de fonte vedada, em regra, é irregularidade capaz de ensejar, por
si só, a desaprovação das contas [...]". (Ac. de 11.11.2014 no AgR-REspe nº 14022, rel. Min.
Gilmar Mendes.)"
Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a
serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão
embargada.
Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, eis que tempestivos, mas julgo-os
improcedentes, permanecendo a decisão como publicada.
Não obstante o julgamento improcedente dos presentes embargos de declaração, determino a
intimação do partido político para manifestar se tem interesse em requerer a regularização das
contas, nos termos do art. 59, caput da Resolução TSE nº. 23.464/2015, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se.
Retifique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 98-45.2015.6.11.0001 - (CÓDIGO 13.358/2015).
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2014
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT n. 14.039)
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo prestador de contas, afirmando que a sentença
proferida às fls. 273/275-verso foi omissa.
Afirma que a decisão é omissa, sob o argumento de que a suspensão das cotas do Fundo
Partidário pelo período de um (1) ano não foi devidamente fundamentada.
Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que o tempo da sanção seja reduzido e
fundamentado.
Decido.
Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração interposto pelo prestador de contas.
Verifica-se do recurso interposto às fls. 280/282 que, dentre outros argumentos, o prestador de
contas arguiu que a sentença restou omissa quando deixou de fundamentar a suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário pelo período de um (1) ano.
A decisão de fls. 284/285 conheceu os embargos de declaração, deixando, contudo, de acolhê-los,
consignando que a determinação da suspensão de recebimento das cotas do fundo partidário se
deu com espeque no artigo 28, IV, da Resolução TSE nº. 21.841/2004.
Não obstante, o prestador de contas interpôs novo recurso de embargos de declaração,
reafirmando que o período de suspensão de recebimento das cotas não restou fundamentado.
Argumentou, desta vez, que a suspensão deve se atentar à Lei nº. 9.096/95, em seu artigo 37, §3º,
e não no artigo 28, IV, da Resolução TSE nº. 21.841/2004.
Conforme já consignado na decisão de fls. 284/285, a finalidade do recurso de embargos de
declaração é sanar omissão, contradição, ou obscuridade das decisões.
Não há, como também constou na decisão de fls. 284/285, ausência de fundamentação, mas sim a
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. 2858

Cuiabá, quinta-feira, 07 de fevereiro de 2019

68

Não há, como também constou na decisão de fls. 284/285, ausência de fundamentação, mas sim a
intenção de alterar a sentença de modo que lhe favoreça.
Para que consiga reformar a decisão proferida, o embargante deve buscar os instrumentos legais
plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por
meio destes embargos.
Com efeito, pode-se concluir que os embargos de declaração tem apenas caráter protelatório, pois
pretende rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento.
Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC, cumulado com o artigo 275, 6º do
Código Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral - Embargos de Declaração em Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento: AI 3560 Florianópolis - SC).
Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a
decisão embargada como foi publicada.
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante a multa
correspondente a um (1) salário mínimo, nos termos do art. 275, 6º do Código Eleitoral.
Cuiabá-MT, 1 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº. 55-40.2017.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 14.518/2017
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2016
Partido Social Liberal - PSL
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Rafael José de Almeira (OAB/MT n. 12.016)
Vistos.
Em que pese tratar-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016, deve se aplicar a
Resolução 23.546/2017 na parte procedimental.
Assim, nos termos do art. 38 da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão
partidário, pelo DJE, para que ofereça defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeira, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº. 33-16.2016.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 16.658/2016
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2015
Partido dos Trabalhadores - PT
Diretório Municipal de Cuiabá/MT.
ADV.: Ignez Maria Mendes Linhares (OAB/MT n. 4.979)
Vistos.
Em que pese tratar-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2015, deve se aplicar a
Resolução 23.546/2017 na parte procedimental.

Assim, nos termos do art. 38 da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão
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Assim, nos termos do art. 38 da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão
partidário, pelo DJE, para que ofereça defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeira, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
DESPACHO
PROCESSO: 5-09.2018.6.11.0056
PARTIDO: PARTIDO PATRIOTA
ANO DE EXERCÍCIO: 2017
Vistos etc.
Considerando as informações prestadas, determino a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação.
Cumpra-se.
Brasnorte, 31/01/2019.
DAIANE MARILYN VAZ
Juíza Eleitoral

DESPACHO
PROCESSO : 3-10.2016.6.11.0056
DENUNCIANTE : Ministério Público Eleitoral
DENUNCIADO : Alessandro Rogério Aguiar
ADVOGADO : Dr. Sílvio César dos Santos - OAB/MT 7.806-B
DENUNCIADO : Ricardo Nogueira
ADVOGADO : Dr. Sílvio César dos Santos - OAB/MT 7.806-B
DENUNCIADO : Claudemir Gonçalves Rocha
ADVOGADO : Dr. Lucas Nogueira Milhomem - OAB/MT 21.907
Vistos etc.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Alessandro Rogério Aguiar,
Ricardo Nogueira e Claudemir Gonçalves Rocha.
Determinou este Juízo, em razão do requerido pelo parquet, a designação de audiência para
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo aos denunciados.
Ato contínuo, foi determinada a expedição de carta precatória ao Juízo da 19ª Zona Eleitoral, com
a finalidade de levar ao conhecimento do denunciado Claudemir Gonçalves Rocha a proposta do
MPE.
Realizada a audiência em 09/04/2018, o réu Ricardo Nogueira não aceitou a proposta de
suspensão condicional. Nesse mesma oportunidade, a defesa alegou matérias de mérito, que
serão apreciadas por ocasião da sentença.
O réu Alessandro Rogério Aguiar não compareceu ao ato acima referido e tampouco juntou
comprovante justificando o motivo de sua ausência.

Cumprida a Carta Precatória pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral, foi juntado aos autos o respectivo
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Cumprida a Carta Precatória pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral, foi juntado aos autos o respectivo
Termo de Audiência, no qual consta a aceitação da proposta de suspensão condicional pelo
acusado Claudemir Gonçalves Rocha.
É o relatório.
Diante do exposto, determino a realização de audiência de instrução e julgamento:
Data : 27/03/2019
Horário : 14h
Local : Fórum da Comarca de Brasnorte/MT
Deverão as partes, no prazo comum de 10 dias, apresentar rol de testemunhas, que deverão
comparecer à audiência independentemente de intimação.
Cumpra-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Brasnorte/MT, 25 de janeiro de 2019.
DAIANE MARILYN VAZ
Juíza Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 702.83.2016.6.11.0061

PROTOCOLO Nº: 89.135/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: WALMIR GUSE - 45 - PREFEITO - CONQUISTA D'OESTE
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB/MT Nº 18.876
CNPJ: 25.821.167/0001-44

Nº CONTROLE: 000451191006MT0753987

PARTIDO POLÍTICO: PSDB
SENTENÇA.
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados durante a campanha das eleições municipais de 2016.
Foram entregues tempestivamente os relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final (fls.
04/05).
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega fl. 88), foi publicado o edital no
Diário Oficial n° 2285/2016, dia 07/11/16, relativo à abertura de prazo para impugnação, que, por
sua vez, transcorreu in albis.
Em relatório técnico preliminar (fl. 89), notificou-se o prestador para que prestasse esclarecimentos
quanto aos quesitos nele apontados. Não houve manifestação do prestador.
O relatório final de exame técnico (fls. 93/96) sugeriu a desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou também pela desaprovação das contas (fl. 98/114).
Sentença de fls. 115/116 julgou desaprovadas as contas com fundamento na duvidosa origem dos
valores doados pela pessoa física do candidato e da candidata a Vice Prefeita, Maria Lúcia de
Oliveira Porto.

Houve recurso interposto pelo prestador de contas (fls. 120/156). Subiram-se os autos ao Tribunal
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Houve recurso interposto pelo prestador de contas (fls. 120/156). Subiram-se os autos ao Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, onde foi decretada a nulidade da sentença por violação ao
contraditório (fls. 181/189).
Voltaram-se os autos a este Juízo. O prestador foi intimado a se manifestar. Houve manifestação
às fls. 197/198.
Após vistas, o Ministério Público Eleitoral se manifestou também pela aprovação das contas (fl.
200).
Fundamento e decido.
Apreciadas as contas à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução do
TSE n.º 23.463/2015, verifica-se que foram apresentadas as peças obrigatórias para análise e
julgamento.
O candidato não abriu conta bancária, o que não era exigido, haja vista que o município não possui
agência ou posto bancário, enquadrando-se o caso na exceção prevista no art. no art. 22 da Lei
9.504/97.
Verifica-se que foi disponibilizado, via Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, os
recibos eleitorais necessários quanto às contas declaradas.
Foi respeitado o limite de gastos de campanha previsto no registro de candidatura do candidato e
não houve sobra de campanha.
Após a apresentação da documentação de fls. 127/156, restam induvidosa a origem dos valores
doados pela pessoa física do candidato e por Maria Lúcia de Oliveira Porto.
Desta feita, apreciadas as contas, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto
foi devidamente observada, não havendo que se falar em qualquer óbice à aprovação das
presentes contas.
Posto isso, acolho a cota ministerial e, nos termos da Resolução do TSE n.º 23.463/2015, julgo
regulares as contas, APROVANDO-AS.
Intime-se do teor desta decisão o candidato, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os
presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comodoro/MT, 04 de fevereiro de 2019
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

DECISÕES
INTIMAÇÃO DAS PARTES
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 771-18.2016.6.11.0061
REPRESENTANTE: BETT SABAH MARINHO DA SILVA
ADVOGADO: FÁBIO FRAZÃO VILANOVA - OAB/RO N° 2.684
REPRESENTADO: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
REPRESENTADO: RONALDO GARCIA BESSA
ADVOGADA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA OAB/RO N° 8.210
Vistos.
Retornaram-se os autos para novo juízo de retratação.
Tendo em vista o prevalente interesse público da demanda, assim como atribuições institucionais
do Ministério Público, defiro o pedido de prosseguimento da demanda com alteração do polo ativo,
conforme requerido às fls. 101/106.
Intime-se pessoalmente o MPE para alegações finais.
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Intime-se pessoalmente o MPE para alegações finais.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Comodoro/MT, 04 de fevereiro de 2019.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
INTIMAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PROCESSO: N.º 774-70.2016.6.11.0061
ASSUNTO: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
PROTOCOLO: 122.238/2016 - SADPWEB
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
IMPUGNADO: ANTONIO DO CARMOS PINHEIRO
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: ANTONINHO VANDERLEI CAMERA
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: MARIA CLAUDENIR PINHEIRO BORDINHÃO
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: BIANCA CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: ADÃO MENDES DA SILVA
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: ADÃO PACHEDO AZEVEDO
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO
ADVOGADA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - OAB: 16681/0/MT
IMPUGNADO: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: ELIANO DOMINGO JOSÉ BRIDI
ADVOGADA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - OAB: 16681/0/MT
IMPUGNADO: FABIO DA SILVA COITINHO
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: FABIO MENDES
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: JOSÉ HUMBERTO CAMARGOS
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: LUCIANO RAMALHO MADURO
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: ROBSON DE AZEVEDO FERREIRA
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: MANOEL FILHO SABANÊ
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: ILSON FELIPE TOMÉ
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB: 18.876/MT
IMPUGNADO: COLIGAÇÃO " TRABALHANDO POR COMODORO"
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
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ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
IMPUGNADO: JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - OAB: 14.131/MT
Vistos etc.
Intime-se as partes para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 27/03/2019, às
13:30 horas, acompanhadas das testemunhas e advogados, no Fórum da comarca de Comodoro,
sala de audiências da 2ª Vara de Comodoro.
Intime-se, ainda, as testemunhas arroladas à fl. 469 e 480.
Publique-se. Cumpra-se.
Comodoro-MT, 14 de novembro de 2018.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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