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ATOS DA CORREGEDORIA
EDITAIS
EDITAL N. 1/2019
Define as Zonas Eleitorais em que serão realizadas, diretamente pela Corregedoria, as correições
ordinárias no exercício de 2019.
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a diretriz referente às atividades correicionais executadas pela Corregedoria
Eleitoral disposta no procedimento administrativo eletrônico n. 487/2018, FAZ SABER a todos
quanto o presente EDITAL virem, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Provimento CRE-MT
nº 17/2012, que a Corregedoria Regional Eleitoral, no exercício de 2019, realizará CORREIÇÕES
ORDINÁRIAS nas Zonas Eleitorais abaixo discriminadas, ficando o(a) respectivo(a) Exmo.(a) Juiz
(a) Eleitoral Titular dispensado(a) de realizá-la no período de 20 de fevereiro a 20 de abril do ano
de 2019:
Ação

Zona

Cidade - Sede

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

8ª ZE-MT

Alto Araguaia

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

9ª ZE-MT

Barra do Garças

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

35ª ZE-MT

Juína

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

43ª ZE-MT

Sorriso

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

48ª ZE-MT

Cotriguaçu

As datas em que serão realizadas as correições ordinárias serão publicadas pela Corregedoria
Regional Eleitoral com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos termos da previsão ínsita no art.
9º do Provimento CRE/MT n. 17/2012. E para que se dê ampla divulgação, determinou o
Desembargador Corregedor que o presente edital fosse publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos 7 dias do mês de fevereiro
de 2019. Eu, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ________________________, Coordenador JurídicoAdministrativo, o fiz digitar e assino.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Corregedor Regional Eleitoral

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em
substituição, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno
desta Secretaria, c/c art. 2.º, inciso V, da Resolução n.º 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREDiário 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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CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREMT e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 720/2019,
RESOLVE
Art. 1º Designar o(a) Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral, para acompanhar e fiscalizar, no
munícipio de Sapezal/MT, a execução do Termo de Cooperação celebrado entre este Regional e a
Prefeitura Municipal do mesmo município, que tem por objeto a comunhão de esforços para a
realização de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos de eleitores do município de
Sapezal, nos termos da parceria formalizada.
Art. 2º Determinar que na ausência, a qualquer título, do(a) fiscal indicado(a), as providências de
sua responsabilidade fiquem a cargo do(a) respectivo substituto(a).
Cuiabá-MT, em 7 de fevereiro de 2019.
RAFAEL ZORNITTA
Diretor-Geral, em substituição

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601178-90.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo Judicial Eletrônico nº 0601178-90.2018.6.11.0000
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601130-34.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo Judicial Eletrônico nº 0601130-34.2018.6.11.0000
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601709-79.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo Judicial Eletrônico nº 0601709-79.2018.6.11.0000

De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
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. 2859

Cuiabá, sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019

4

De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 19/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 47957 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 17.725/2018
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - ABUSO DE
PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): JOEL FERREIRA
ADVOGADA(S): ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - OAB: 23.212/MT
ADVOGADO(S): MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168/MT LUCIANO ROSA DA SILVA OAB: 7.860/MT JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT BRUNO VIEIRA DE SOUSA - OAB:
41.097/GO CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - OAB: 16.921-O/MT
EMBARGANTE(S): EDMARCIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO(S): CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - OAB: 16.921-O/MT BRUNO VIEIRA DE
SOUSA - OAB: 41.097/GO JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT LUCIANO ROSA DA SILVA OAB: 7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168/MT
ADVOGADA(S): ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - OAB: 23.212/MT
EMBARGANTE(S): COLIGAÇÃO "TRABALHANDO E AVANÇANDO, UNIDOS POR BOM JESUS"
ADVOGADO(S): CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - OAB: 16.921-O/MT BRUNO VIEIRA DE
SOUSA - OAB: 41.097/GO JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT LUCIANO ROSA DA SILVA OAB: 7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168/MT
ADVOGADA(S): ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - OAB: 23.212/MT
EMBARGADO(S): COLIGAÇÃO "CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA"
ADVOGADO(S): MARCOS ANTÔNIO QUEIROZ FULLIN - OAB: 11.116/MT
EMBARGADO(S): MARCOS ROBERTO REINERT
ADVOGADO(S): MARCOS ANTÔNIO QUEIROZ FULLIN - OAB: 11.116/MT
EMBARGADO(S): MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): MARCOS ANTÔNIO QUEIROZ FULLIN - OAB: 11.116/MT
RELATORA: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
2) PROCESSO Nº 41568 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 86.431/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - RONDONÓPOLIS/MT - 46ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB: 21.960/MT RAFAEL RODRIGUES
SOARES - OAB: 15.559/MT KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - OAB: 7.039-B/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
3) PROCESSO PJE Nº 0601130-34.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): ELEICAO 2018 GILBERTO MOACIR CATTANI DEPUTADO ESTADUAL,
GILBERTO MOACIR CATTANI
ADVOGADO(S): JOSE ANTONIO ROSA - MT005493, LUCIANO ROSA DA SILVA - MT7860/O,
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT23212/O, AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA MT15793/O, ELY MACHADO DA SILVA - MT9620/O
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
4) PROCESSO PJE Nº 0601709-79.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): ELEICAO 2018 ROSANIL GUIMARÃES DEPUTADO FEDERAL, ROSANIL
GUIMARÃES
ADVOGADO(S): AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - MT022288
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
5) PROCESSO PJE Nº 0601178-90.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): ELEICAO 2018 JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO DEPUTADO ESTADUAL,
JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO
ADVOGADO(S): ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - MT21684/O
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos sete dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601091-37.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601091-37.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEILA MARIA DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA ADVOGADO: LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB
/MT9235/O ADVOGADO: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - OAB/MT016722 FISCAL DA LEI:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Intimo a Requerente para que, em 05 (cinco) dias proceda à entrega entrega da respectiva mídia
eletrônica no TRE/MT, nos termos do art. 58, §4º, II da Res. TSE 23553, em obediência ao
despacho de ID n. 1105272.
JACQUES DE BARROS LOPES
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601413-57.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601413-57.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA FISCAL DA LEI:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Trabalhista Cristão-PTC, Maria Aparecida da Silva Santana, relativas às eleições de 2018.
Remetido o feito para análise das contas, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA
sugeriu a regularização do código ASE lançado no cadastro eleitoral da candidata, tendo em vista
que o seu pedido de registro de candidatura foi indeferido por meio do acórdão de n. 26951,
prolatado no processo n. 0600572-62.2018.6.11.0000, no qual, a dispensa da obrigação de prestar
contas restou assinalada em seu teor.
A referida unidade técnica informou, ainda, que não foi constatado o recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, de Fontes Vedadas, bem ainda, de origem não identificada (Id. n.
335872).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção do processo sem
julgamento de mérito, por entender que, dado o teor do pronunciamento judicial exarado no
processo de registro de candidatura, inexiste a obrigatoriedade da candidata prestar contas
relativas à campanha eleitoral (Id. n. 495172).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, por ocasião do julgamento do registro de candidatura da requerente, foram
extintos todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o dever de prestar contas, conforme se
verifica do seguinte excerto do voto proferido pelo eminente relator doutor Ricardo Gomes de
Almeida:
(...)
Ao final, acolhendo as ponderações feitas pela douta Procuradoria, determino a extinção de todos
os efeitos do registro, inclusive do dever de prestar contas, comunicando-se a CCIA da presente
decisão. (Destaquei)
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação de impugnação de registro de candidatura
proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral, e via de consequência, INDEFIRO o pedido de
registro de candidatura de MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC.
Cumpre-me registrar, ainda, que o presente processo de prestação de contas foi gerado
automaticamente em razão do envio da prestação de contas parcial pela candidata requerente.
Destarte, resta evidente a perda do objeto da demanda, posto que a candidata está dispensada do
dever de prestar contas, impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo em razão da
ausência de pressupostos de constituição do processo e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, c/c art. 41, XIX, do Regimento deste Tribunal.
Outrossim, não havendo omissão da candidata quanto ao dever de prestar contas, determino a
regularização do respectivo código ASE lançado no cadastro eleitoral da candidata, em razão da
ausência de prestação voluntária das contas.
Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, proceda-se as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2019.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator

PROCESSO 0601692-43.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0601692-43.2018.6.11.0000
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REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0601692-43.2018.6.11.0000
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL REPRESENTADO: EDERSON
DAL MOLIN ADVOGADO: DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB/MT12671/O FISCAL
DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 1062772:
"(...) intime-se o Representado EDERSON DAL MOLIN, por meio do seu advogado (DJE-TRE/MT),
para que, em 03 (três) dias, diga se pretende ver realizada alguma diligência complementar (art.
22, VI, LC nº 64/90); certifique-se.
Depois, conclusos.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora"

PROCESSO 0601721-93.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601721-93.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS BRAZ DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL ADVOGADO:
CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - OAB/MT15091 ADVOGADO: MARCIA GARDIM - OAB
/MT19479/O REQUERENTE: LUIS BRAZ DE LIMA ADVOGADO: MARCIA GARDIM - OAB
/MT19479/O ADVOGADO: CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - OAB/MT15091 FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista a possível existência de litispendência entre esta prestação de contas e o feito de n.
º 0601464-68.2018.6.11.0000, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 3 dias,
acerca dessa questão (art. 337, §3º, do CPC).
Após, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2019.
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Relator

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE 487/2019
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS[1]
PAe nº 487/2019
1. Requer a servidora SANDRA NALÚ DE CARVALHO CAMPOS ALMEIDA a implementação de
Adicional de Qualificação decorrente de curso de pós-graduação, em nível de Mestrado[2], com
fundamentação na Lei nº 11.416, de 15/12/2006, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.380/12
[3].
2. Considerando a instrução fornecida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento na
Informação: 019/2019/CED/SPT (doc. eletrônico nº 9229/2019), cujo teor adoto como razão de
decidir, bem ainda, considerando que as disciplinas atendem aos requisitos de compatibilidade
entre as áreas de interesse da Justiça Eleitoral e as atribuições do cargo efetivo (Resolução 23.380
/2012, art. 3º[4]), e tendo por sustentação a competência delegada por intermédio do art. 5º, I, da
Portaria nº 117, de 18/04/2018, CONCEDO à servidora SANDRA NALÚ DE CARVALHO CAMPOS
ALMEIDA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de atividade: Judiciária, o Adicional de
Qualificação - Pós Graduação - Mestrado, à razão de 10 % (dez por cento), incidente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo, nos termos da Lei nº 11.416/2006, regulamentada pela
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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vencimento básico do cargo efetivo, nos termos da Lei nº 11.416/2006, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.380/2012.
3. Destaco, nos termos do parágrafo único, do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.380/2012, que a
presente concessão deverá substituir o adicional de 7,5% (sete e meio por cento) decorrente de
especialização, percebido atualmente pela servidora.
4. Os efeitos desta decisão iniciam-se a partir de 25/01/2019, data do protocolo do certificado, com
incidência de juros moratórios a partir de 24/02/2019, em conformidade com as orientações
esposadas no expediente 20.362/2010, que trata da concessão de juros moratórios e correção
monetária no âmbito desta Corte.
5. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação, comunicações e
registros necessários.
6. Após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao pagamento decorrente da
presente concessão, com inclusão em folha.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2019.
[1] Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria 117/2018, de 18
/04/2018, publicada na Edição nº 2625 do DJE de 19/04/2018.
[2] A servidora Sandra Nalu de Carvalho Campos Almeida apresentou certificado de conclusão do
CURSO DE MESTRADO EM DIREITO AGROAMBIENTAL, oferecido pela UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO.
[3] Art. 6º O AQ decorrente de cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado será devido
nos seguintes percentuais, incidentes sobre o respectivo vencimento básico do servidor:
I - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de especialização;
II - 10% (dez por cento), em se tratando de mestrado;
III - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de doutorado.
Parágrafo Único. O servidor não perceberá cumulativamente, em nenhuma hipótese, mais de um
percentual entre os previstos neste artigo.
Art. 7º O AQ decorrente de cursos de pós-graduação será devido a partir da apresentação do
certificado de especialização, acompanhado do respectivo histórico escolar, ou do diploma de
mestrado ou de doutorado, desde que em consonância com a legislação específica do Ministério
da Educação (MEC) vigente à época da conclusão do curso.
§ 1º A conclusão do curso será comprovada mediante apresentação de cópia dos documentos
exigidos no caput, podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo recebimento, à
vista do original, não sendo válidas declarações, certidões ou, nos casos de mestrado e de
doutorado, certificados de conclusão de cursos.
§ 2º A apresentação de novos certificados ou diplomas que motivarem a concessão de percentual
já adquirido pelo servidor servirá apenas para fins de registro em seus assentamentos funcionais.
§ 3º Os certificados de cursos de especialização deverão ser expedidos por instituições
credenciadas pelo MEC para atuarem no nível educacional exigido, devendo constar,
obrigatoriamente, as informações previstas em legislação específica.
§ 4º Os diplomas deverão ser expedidos por universidades ou por instituições não universitárias
desde que registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 5º Os diplomas de cursos de mestrado e de doutorado realizados no exterior devem ser
reconhecidos e registrados por universidades brasileiras credenciadas para oferecer cursos na
mesma área de conhecimento ou em área afim.
§ 6º Somente serão aceitos cursos de especialização com duração de, no mínimo, 360 (trezentos e
sessenta) horas.

[4] Art. 3º Na concessão do AQ observar-se-ão as áreas de interesse em conjunto com as
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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[4] Art. 3º Na concessão do AQ observar-se-ão as áreas de interesse em conjunto com as
atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor em exercício de
cargo em comissão ou da função comissionada, na condição de titular ou substituto.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO
COMUNICADOS
LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO
COMUNICADO
LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - Resolução TSE nº 23.563/2018. Data-Base: 31/01/2019
O Secretário de Gestão de Pessoas , com fulcro no artigo 2º, § 2º e artigo 5º da Resolução TRE
/MT nº 625/2010, faz PUBLICAR a Lista Geral de Classificação:
Analista Judiciário
Ordem Nome

Unidade

(1)

SEC/CUIABA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10)

9515 0

0

0

0

0

712 0

0

CAMPOS /PRIMAVERA DO 4981 0

0

0

5755 0

879 0

0

MARIA
1

AUXILIADORA
COSTA AMORIM

HELENA MARIA Z E 4 0
2

DE

RODRIGUES
3

ARMANDO

ZE39/CUIABÁ

4981 0

0

0

5243 0

0

0

0

SEC/CUIABA

4981 0

0

0

90

0

863 0

0

DE SEC/CUIABA

4981 0

0

0

50

0

123 0

0

4981 0

0

0

0

0

851 0

0

4981 0

0

0

0

0

0

0

0

4981 0

0

0

0

0

0

0

0

SUSSIA ROSA
KELSEN

4

LESTE

DE

FRANCA
MAGALHAES

07/07
/1959
27/05
/1965
01/05
/1972
03/09
/1978

MARFISA
VIVIANE
5

CAETANO
ALMEIDA

05/03
/1981

MAGALHAES
ANTONIO
6

HENRIQUE
RICCI

ZE01/CUIABÁ

30/03
/1973

BOAVENTURA
FABRICIO
7

NAPOLEAO

ZE45/PEDRA

TEIXEIRA

PRETA

13/01
/1979

BATISTA
JOSEANE
MARA
8

FERREIRA

SEC/CUIABA

MOREIRA

28/03
/1980

AGUIAR
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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BIANCA
9

GIORDANI

ZE05/NOVA

CARLOT

MUTUM

4981 0

0

0

0

0

0

0

0

4981 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4908 0

673 0

0

2140 0

0

0

SEC/CUIABA

4701 0

0

0

0

0

0

0

0

4574 0

0

539 0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4574 0

0

0

961 1582 0

0

0

SEC/CUIABA

4574 0

0

0

209 0

248 0

0

4574 0

0

0

0

329 0

4574 0

0

0

0

4574 0

0

0

4574 0

0

4574 0

DO 4574 0

02/10
/1980

MORAIS
LORENA
10

CORREA

DA SEC/CUIABA

COSTA
ISAQUEU MAIA
11

D

O

NASCIMENTO

28/07
/1981
08/10
/1970

SANDRA
12

BATISTA
BEZERRA

31/05
/1978

TORRES DUPIM
MARCELA
13

ZE21/LUCAS DO

RAMALHO
TEIXEIRA MUNIZ

RIO VERDE

22/12
/1980

ANGELA
14

APARECIDA
GABANA

DE

26/10
/1977

QUEIROZ
15

FABIANA

LIMA

DA SILVA E SA
ELIZABETH LUZ

16

ACACIO

ZE09/BARRA DO
GARÇAS

HILARIO

0

0

0

2426 0

0

0

0

903 0

0

0

0

0

837 0

0

0

0

0

0

640 0

0

0

0

0

0

622 0

0

MELISSA
17

ALVES

DOS ZE51/CUIABÁ

SANTOS
JORGE
18

LUIZ

BATISTA

GRANDE

ANTONIO
SANDRA
19

ZE20/VÁRZEA

31/08
/1981
27/10
/1973
08/11
/1977
16/11
/1979

NALU

DE CARVALHO ZE49/VÁRZEA
CAMPOS

GRANDE

02/03
/1973

ALMEIDA
FLAVIA
20

MARIA

DUARTE
MONTEIRO

SEC/CUIABA

24/05
/1978

PASQUALIN
STELLA
21

BRANDAO
CANCADO
RAMOS

ZE38/SANTO
ANTÔNIO
LEVERGER

02/10
/1981
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SHEILA LOPES
22

DE

AMORIM

4574 0

0

0

0

0

0

5

0

4574 0

0

0

0

0

0

0

0

4559 19

0

0

0

0

200 0

0

ZE06/CÁCERES

4559 0

0

0

0

0

537 0

0

ZE43/SORRISO

3993 1545 0

0

0

0

0

0

0

3993 1026 0

0

0

0

294 0

0

ZE32/CLÁUDIA

3993 0

0

0

2562 0

0

2

0

ZE36/VERA

3993 0

0

0

114 0

1246 0

0

ZE04/POCONÉ

3993 0

0

0

0

2243 169 0

0

ZE22/SINOP

3993 0

0

0

0

1135 1092 2

0

ZE30/ÁGUA BOA 3993 0

0

0

0

0

2354 0

0

3993 0

0

0

0

0

1202 0

0

RODRIGO

Z E 4 4

RODRIGUES

/GUARANTÃ DO 3993 0

0

0

0

0

0

0

0

DEL PAPA

NORTE
0

0

0

0

0

0

0

DONADON
JELLI
23

ZE12/CAMPO

11

VERDE

20/08
/1975

DE

MORAES

ZE18/MIRASSOL

GOMES

D'OESTE

12/01
/1981

ANZOLIN
LIDIANE
24

ZE19/TANGARÁ

POMPEO

DA SERRA

BARROS
25
26

IURY

DA

COSTA E FARIA
ANDREA
FENNER

30/07
/1980
03/09
/1976
16/06
/1980

LUZIENE
27

XAVIER

ZE26/NOVA

BOTELHO

XAVANTINA

16/09
/1976

SPINDOLA
VALDINEY
28

RONDON
MAIDANA

05/02
/1976

GOMES
LUIZ
29

ANTONIO

RODRIGUES
DA

SILVA

09/04
/1976

JUNIOR
THIAGO
30

MALHEIROS
RIBEIRO

28/12
/1978

LILIAN
31

CARVALHO
JORGE

DA

15/02
/1980

CUNHA
32

ELITON

DIAS

PADILHA
MARIA

33

26/03
/1980

SILVIA

SORANO

ZE29/SÃO JOSÉ

MAZZO

DO RIO CLARO

08/08
/1979

ZUGAIBE
34

GISELLE
35

FATIMA

DE
DINIZ ZE42/SAPEZAL

3993 0

MOURA

28/06
/1975
04/03
/1981
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VALERIA
36

RAFAEL

DAS ZE34/CHAPADA

0

0

0

0

3324 0

0

3651 1368 0

0

0

0

0

0

0

3550 0

0

0

898 0

69

0

0

ZE14/JACIARA

3550 0

0

0

0

0

1105 6

0

ZE35/JUÍNA

3427 0

0

0

0

0

0

0

0

3012 0

0

0

0

630 875 0

0

QUATRO 3012 0

0

0

0

330 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2923 1439 0

0

0

5487 0

0

0

2921 2098 0

0

0

0

0

0

0

2881 0

0

0

0

0

853 0

0

2881 0

0

0

0

0

0

0

0

2706 0

0

0

0

2609 1693 5

0

D O 2559 1288 0

0

0

0

0

MERCES AIRES DOS GUIMARÃES

3915 0

22/09
/1969

CHRYSTAL GIL
37

JOSE

NUNES

DA SILVA
ADRIANO

38

ZE55/CUIABÁ
ZE03/ROSÁRIO

PEREIRA

OESTE

BUENO

17/05
/1967
29/04
/1982

GUSTAVO
39

LEANDRO
MARTINS

DOS

13/01
/1977

SANTOS
40

RODRIGO
FILIPPINI
ADRIANO

41

Z E 0 7

MEIRELES

/DIAMANTINO

BORBA
42

ZE52/SÃO JOSÉ

LUMIERI
MARTINS RECH

DOS

MARCOS

07/04
/1979
18/02
/1983
01/03
/1986

HENRIQUE
43

CEZAR

ZE13/BARRA DO

GONCALVES

BUGRES

3012 0

27/03
/1978

PARREIRA
JOSANE
44

CARVALHO DA
SILVA TEIXEIRA

45

FREDERICO
FRANCO ALVIM

Z E 4 6
/RONDONÓPOLIS
ZE55/CUIABÁ

17/08
/1969
18/03
/1980

MARINA
COUTINHO
46

TEODORIO

DE

OLIVEIRA

ZE50/NOVA
MONTE VERDE

02/01
/1985

BORBA
WALTER
47

Z E 6 1

FIGUEIREDO

/COMODORO

COSTA NETO
RITA
48

DE

CASSIA

ARAGUAIA

MARTINS
ARTHUR
49

ZE60/CAMPO

HENRIQUE
FERREIRA
SILVA

ZE08/ALTO

DA

NOVO

0

PARECIS

0

21/11
/1985
02/05
/1981

06/12
/1979
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ISIS DE MOURA Z E 0 2
GARCIA VIANA
FRANCISCO DE

51

CAMPOS

LIMA

NETO
52

WEBER VIEIRA
DE ARAUJO
JOSE

53

13

2132 0

0

1234 0

0

0

0

0

1894 0

0

0

0

0

0

0

0

1767 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE31/CANARANA 1733 0

0

0

0

0

0

0

0

1725 0

0

0

0

0

634 7

0

935 0

1098 0

1911 0

0

0

0

935 0

0

0

3661 0

0

0

0

935 0

0

0

151 0

0

0

0

935 0

0

0

0

539 370 6

0

935 0

0

0

0

0

0

0

0

777 0

0

0

0

0

0

0

0

640 0

0

0

0

0

0

0

0

633 491 0

0

0

0

0

0

0

472 0

0

792 889 0

2173 0

0

100 0

0

0

0

0

/GUIRATINGA
Z E 1 7
/ARENÁPOLIS
ZE27/JUARA

DOS

SANTOS
BARRETO

20/06
/1984
30/12
/1982
30/03
/1979
04/12
/1971

ISLANDA
54

LARISSA

DIAS Z E 5 7

GARCIA

DE /PARANATINGA

29/08
/1981

ALMEIDA
55

LEONARDO DA
SILVA ARAUJO
AFRANIO

56

ZE23/COLÍDER
ZE24/ALTA

CLAUDIANO

FLORESTA

ALVES

15/01
/1984
06/03
/1983

ISABELLA
57

NATIARA

Z E 5 3

FERREIRA

/QUERÊNCIA

25/06
/1990

COSTA
ISADORA
58

ZE25/PONTES E

VALIDO

LACERDA

RAMALHO
GUILHERME
59

ZE33/PEIXOTO

CARLOS

DE AZEVEDO

KOTOVICZ
60

RENATO BISSE Z E 4 1
CABRAL

/ARAPUTANGA

TIAGO
61

LIMA

MAGALHAES
DA CUNHA
JESSICA SILVA

62

PIRES

DOS

SANTOS
63

JOAO

ZE15/SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA
Z E 4 8
/COTRIGUAÇU

CARLOS Z E 5 6

EILERT FILHO

/BRASNORTE

JULLIANE
64

SILVA

ZE16/VILA RICA

0

0

CONCEICAO

0

27/03
/1993
30/09
/1986
10/07
/1982
06/04
/1993
14/08
/1989
08/10
/1980
15/11
/1974

MAURICIO
BELAS

DE
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OLIVEIRA

ZE28/PORTO

FERREIRA

ALEGRE

49

0

0

0

14

0

0

0

0

0

DO

28/03
/1991

NORTE
Técnico Judiciário
Ordem Nome
1

FRANK

CESAR

BUSATTO

Unidade

(1)

SEC/CUIABA

ZE06/CÁCERES

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10)

4908 0

0

0

0

0

0

0

0

4908 0

0

0

0

0

0

0

0

4908 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4886 0

0

0

0

0

326 0

0

SEC/CUIABA

4824 0

0

0

0

0

0

0

0

4574 0

0

0

0

0

2106 0

0

4574 0

0

0

0

0

1170 0

0

SEC/CUIABA

4574 0

0

0

0

0

430 0

0

ZE51/CUIABÁ

4574 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE14/JACIARA

4574 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE55/CUIABÁ

4574 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE39/CUIABÁ

4572 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4571 0

0

0

1185 0

0

0

0

ANTONIO
2

BARBOSA
RIBEIRO

28/02
/1968
13/06
/1974

FERNANDA
3

ARRUDA

DO ZE21/LUCAS DO

CARMO

RIO VERDE

24/06
/1981

FALABRETTI
ELIANE REGINA
4

ARFELI
FERREIRA
MARCOS

5

YOSHIHARU
YOKOYAMA
GILSON

6

ZE18/MIRASSOL

LOURENCO

D'OESTE

RIBEIRO
MARIA
7

ELIANE

HARUKO IMADA SEC/CUIABA
SAKATA
ANDREA

8

MARTINS
OLIVEIRA

9

EDER DA SILVA
RODRIGUES
FELIPE

10

MALHEIROS
ALVIM
ANDREIA

11

DA

SILVA
NORONHA
ADRIANO

12

CASSEMIRO
SILVA

21/05
/1977
14/04
/1975
02/01
/1979
19/03
/1980
01/03
/1980
10/08
/1978
06/06
/1980
03/07
/1982
05/12
/1978

GILVANA
13

MARTINS
SOUZA

DE

09/11
/1974

SANTIAGO
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15

MARIA
14

APARECIDA

SEC/CUIABA

4249 575 0

0

0

4202 0

0

0

SEC/CUIABA

4202 0

0

DE SEC/CUIABA

4202 0

0

4094 0

0

8773 0

0

0

0

0

999 0

0

0

0

0

0

343 0

0

0

0

4202 0

0
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Observações:
1. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em todos os cargos efetivos laborados pelo
servidor no TRE-MT
2. Considera-se maior tempo de efetivo exercício (dias), em todos os cargos efetivos laborados
pelo servidor na Justiça Eleitoral (exceto MT)
3. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo em comissão ou requisitado na Justiça
Eleitoral, anterior à ocupação do cargo efetivo
4. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo efetivo, do Poder Judiciário da União
5. Considera-se maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal
6. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual
7. Considera-se maior tempo de efetivo exercício no serviço público
8. Considera-se maior tempo serviço prestado à Justiça Eleitoral (Ex. Mesários e Colaboradores
convocados)
9. Considera-se maior tempo de exercício na função de jurado
10. Considera-se maior idade.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Presidente de Comissão
Resolução TRE/MT nº 625/2010

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 10ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
AUTOS N. 8040-40.2008.6.11.0045
Representação
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Representação
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: MARIÚVA VALENTIN CHAVES DA SILVA
Advogados: José Pereira da Silva Neto - OAB/MT 3.273
Zaid Arbid - OAB/MT 1.822-A
Joifer Alex Caraffini - OAB/MT 13.909-B
Vistos etc.
Os autos retornaram do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o trânsito em julgado da
decisão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, interposto pelo
representada (fls. 7460/7469 e 7.473).
Compulsando os autos, verifica-se que a segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar
provimento ao agravo regimental interposto pela representada, considerando-o manifestamente
improcedente, aplicou multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do art. 1.021, §4º, do CPC (fls. 7467/7468).
Registre-se que na seara eleitoral, prescinde-se de atribuir valor às causas, eis que as mesmas
são gratuitas, por consubstanciarem atos de exercício da cidadania. Assim, reputa-se razoável
tomar como base o valor atualizado da multa imposta na condenação (R$. 21.282,00, fl. 6.784).
Em face do exposto, DETERMINO seja registrado o ASE 264 no cadastro eleitoral da representada
e a intimação de MARIÚVA VALENTIN CHAVES DA SILVA para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
efetue o pagamento das multas aplicadas, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.
Cumpra-se. Intime-se.
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL Nº 57-43.2018.6.11.0011
Edital nº 7/2019/11ªZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Eleitoral, desta Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os candidatos, partidos,
coligações e ao Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, que o(s) partido
(s) político(s) abaixo listado(s) apresentou(aram) PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL referente às
Eleições Gerais 2018. O interessado terá o prazo de 03 (três) dias para impugná-las, nos termos
do art. 59, caput, da Resolução 23.553/2017.
MUNCÍPIO DE ARIPUANÃ-MT
Protocolo

Processo

Partido

24.893/2018

57-43.2018.6.11.0011

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

FAZ SABER, ainda, que o(s) respectivo(s) processo(s) de prestação de contas e demais
informações encontram-se disponíveis para consulta nas dependências da sede do Cartório da 11ª
Zona Eleitoral, localizado à Rua XV de Novembro, 645, Cidade Alta, Aripuanã-MT.
Dado e passado, nesta cidade de Aripuanã-MT, aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil
e dezenove. Eu, _____________, José Mario Guedes Miguez Filho, Técnico Judiciário, digitei e
subscrevi o presente edital, por força da Portaria nº - 003/2015/11ªZE
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
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SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

58-28.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.892/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Social Cristão - PSC - Aripuanã-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Social Cristão - PSC - do Município de
Aripuanã-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. Ato contínuo, a agremiação juntou a
procuração ad judicia, extrato de prestação de contas final e documento da instituição financeira
em que se constata que não houve movimentação financeira na conta bancária nº 29.546-9.
Juntaram-se, também, aos autos as informações de recebimento do Fundo Partidário, as
informações de recebimento de recursos de fontes vedadas, as informações de recebimento de
recursos de origem não identificada e os extratos bancários retirados do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE, nos termos do que determina o art. 52, § 6º, II da Res. TSE nº 23.553
/2018, em que consta que ambas as contas não foram movimentadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que houveram algumas inconsistências na prestação de contas
eleitoral pelo partido político, como a não prestação de contas parcial e a apresentação das contas
finais fora do prazo estipulado no art. 52 da Res. TSE nº 23.553/2017. Além disso, não foram
incluídos, na prestação de contas, os extratos eletrônicos impressos de todas as contas existentes
em nome do partido, como exigido no art. 48, § 6º c.c art. 56, II "a" da Res. TSE nº 23.553/2017.
No entanto, constata-se, conforme consta do parecer técnico conclusivo, que há nos autos
documentos essenciais para a análise das contas por este juízo eleitoral, como prevê o art. 48, §§
5º e 6º c.c art. 56, II da Res. TSE nº 23.553/2017, sendo eles: Extrato da Prestação de Contas
Final, devidamente assinado pelos representantes; Extrato da Conta Bancária nº 29.546-9
impresso; e, Instrumento de Mandato de Constituição de Advogado, assinado.
Ressalta-se que, não obstante a falha da agremiação em deixar de responder sobre a outra conta
bancária - de número 29.547-7 -, a prestação de contas não foi comprometida, possibilitando
perfeitamente sua análise pela unidade técnica, uma vez que os extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição bancária à Justiça Eleitoral demonstram que não houve
movimentação financeira em nenhuma das contas bancárias (29.546-9 e 29.547-7).
Por esta razão, como bem salientou a unidade técnica "ficou demonstrada a ausência de fluxo
financeiro pela agremiação, em sua forma definitiva, por todo o período de campanha, estando em
conformidade os valores declarados na prestação de contas em relação ao período eleitoral"
(negritei).
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c.c artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas eleitoral,
referente à Eleição 2018, apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC - do Município de
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referente à Eleição 2018, apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC - do Município de
Aripuanã-MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã/MT, 04 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

55-73.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.894/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Verde - PV - Aripuanã-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Verde - PV - do Município de Aripuanã-MT,
referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. Ato contínuo, a agremiação juntou a
procuração ad judicia, extrato de prestação de contas final e documento da instituição financeira
em que se constata que não houve movimentação financeira na referida conta bancária.
Juntaram-se, também, aos autos informações de recebimento do Fundo Partidário, informações de
recebimento de recursos de fontes vedadas, informações de recebimento de recursos de origem
não identificada e extrato bancário retirado do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
nos termos do que determina o art. 52, § 6º, II da Res. TSE nº 23.553/2018, em que consta que
não foram encaminhados pelas instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que houveram algumas inconsistências na prestação de contas
eleitoral pelo partido político, como a não prestação de contas parcial e a apresentação das contas
finais fora do prazo estipulado no art. 52 da Res. TSE nº 23.553/2017. Além disso, não foram
enviadas, pelas instituições financeiras, os extratos eletrônicos, no prazo mencionado no art. 15 da
Res. TSE nº 23.553/2017.
No entanto, constata-se, conforme consta do parecer técnico conclusivo, que há nos autos os
documentos essenciais para a análise das contas por este juízo eleitoral, como prevê o art. 48, §§
5º e 6º c.c art. 56, II da Res. TSE nº 23.553/2017, sendo eles: Extrato da Prestação de Contas
Final, devidamente assinado pelos representantes; Extrato da Conta Bancária, impresso (que
supriu a falha do não envio do extrato eletrônico pelo banco); e, Instrumento de Mandato de
Constituição de Advogado, assinado.
Tanto que, apesar das falhas apresentadas, a prestação de contas não foi comprometida,
possibilitando perfeitamente sua análise pela unidade técnica, a qual concluiu que "ficou

demonstrada a ausência de movimentação financeira pela agremiação, em sua forma definitiva,
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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demonstrada a ausência de movimentação financeira pela agremiação, em sua forma definitiva,
por todo o período de campanha, estando em conformidade os valores declarados na prestação de
contas em relação ao período eleitoral" (negritei).
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c.c artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas eleitoral,
referente à Eleição 2018, apresentada pelo Partido Verde - PV - do Município de Aripuanã-MT,
para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã/MT, 04 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

51-36.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.896/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Patriota - PATRI - Aripuanã-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Patriota - PATRI - do Município de Aripuanã-MT,
referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Citados, nos termos do artigo 52, § 7º c.c artigo 101, §
4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art. 8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 14)
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
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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Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Patriota - PATRI - do
Município de Aripuanã-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

60-95.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.890/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Republicano Brasileiro - PRB - Aripuanã-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Republicano Brasileiro - PRB -, do Município
de Aripuanã-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Todavia o prazo do Mandado de Citação nº 96/2018
transcorreu in albis (fl. 10) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
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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efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano Brasileiro
- PRB -, do Município de Aripuanã-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

53-06.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.895/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Aripuanã-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB -, do
Município de Aripuanã-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Todavia o prazo do Mandado de Citação nº 94/2018
transcorreu in albis (fl. 10) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
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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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB -, do Município de Aripuanã-MT, e determino a perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

69-57.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.883/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Verde - PV - Colniza-MT

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 Eleitoral do Partido Verde - PV -, do Município de Colniza-MT,
referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Citados, nos termos do artigo 52, § 7º c.c artigo 101, §
4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art. 8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 14)
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Verde - PV -, do
Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

67-87.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.881/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido da Mulher Brasileira - PMB - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido da Mulher Brasileira - PMB -, do Município de
Colniza-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Todavia o prazo do Mandado de Citação nº 106/2018
transcorreu in albis (fl. 10) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido da Mulher Brasileira PMB -, do Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da 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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Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

66-05.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.880/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Humanista da Solidariedade - PHS - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Humanista da Solidariedade - PHS -, do
Município de Colniza-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Todavia o prazo do Mandado de Citação nº 108/2018
transcorreu in albis (fl. 10) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
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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Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Humanista da
Solidariedade - PHS -, do Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

56-58.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.874/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Democrático Trabalhista - PDT - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do
Município de Colniza-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário
estadual, na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão do órgão partidário municipal
que está com o registro suspenso (fl. 03). Todavia o prazo do Mandado de Citação nº 105/2018
transcorreu in albis (fl. 10) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...) § 1º Para os
efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
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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efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias. § 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do
diretório. § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação da esfera partidária
imediatamente superior.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista - PDT -, do Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

63-50.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.877/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Podemos - PODE - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do partido Podemos - PODE -, do Município de ColnizaMT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. Todavia, o prazo do mandado de
citação de nº 104/2018 transcorreu in albis (fls. 8) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
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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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do partido Podemos - PODE -, do
Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

70-42.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.884/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do
Município de Colniza-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 02).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. Todavia, o prazo do mandado de
citação de nº 98/2018 transcorreu in albis (fls. 09) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
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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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, do Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

61-80.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.875/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Solidariedade - SD - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do partido Solidariedade - SD - do Município de ColnizaMT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. A agremiação apresentou petição (fl. 9)
afirmando que não houve movimentação financeira ou repasse partidário ao diretório local com
vistas às Eleições 2018, sem, contudo, observar as formalidades previstas na Res. TSE nº 23.553
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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vistas às Eleições 2018, sem, contudo, observar as formalidades previstas na Res. TSE nº 23.553
/2017, razão pela qual foi intimada para regularizar a prestação de contas. Ocorre que o partido
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 13).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação/intimação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Solidariedade - SD - do
Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - ELEIÇÃO 2018
Processo:

64-35.2018.6.11.0011

Protocolo:

24.878/2018

Natureza:

Prestação de Contas Eleitoral - Eleição 2018

Interessado:

Partido Social Cristão - PSC - Colniza-MT

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do Partido Social Cristão - PSC -, do Município de
Colniza-MT, referente à campanha eleitoral 2018.
Diante da não apresentação das contas eleitorais no prazo estipulado pelo caput do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, aportou-se informação ao Juízo (fls. 2).
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a citação do órgão partidário,
na pessoa de seus representantes, para suprir a omissão. Todavia, o prazo do mandado de
citação de nº 100/2018 transcorreu in albis (fls. 8) sem manifestação da parte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que:
"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: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de constas à respectiva zona eleitoral (...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
eleição geral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Cristão - PSC -,
do Município de Colniza-MT, e determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
diretório municipal do partido, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até
que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Aripuanã-MT, 4 de fevereiro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROTOCOLO SADP Nº 21.851/2018
Vistos.
Trata-se de notícia de irregularidade em propaganda eleitoral encaminhada pela Ouvidoria Eleitoral
a este Juízo através do Sistema Mobile de Denúncias de Irregularidades Eleitorais - PARDAL.
Refere-se a pedido de providências que informa a possível contratação de pessoas para
campanha eleitoral sem contraprestação pelos serviços prestados.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral rechaçou a possibilidade de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral rechaçou a possibilidade de
determinar diligências, pois falta à denúncia elementos mínimos para dar início à investigação.
Sendo assim, observa-se que não ficou comprovada a prática de ilícito eleitoral, propaganda
irregular ou algo que se assemelhasse, sendo que a presente denúncia carece de elementos
mínimos e suficientes para prosperar.
Isto posto, diante do conjunto fático probatório determino seu arquivamento, na forma do artigo 6°
do Provimento CRE-MT nº 02/2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.
Cumpra-se.
Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2018.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 26-20.2018.6.110012
Vistos etc.
Trata-se de denúncia encaminhada a este Juízo através do Sistema Mobile de Denúncias de
Irregularidades Eleitorais - Pardal, noticiando o derramamento de santinhos no município de Dom
Aquino/MT, pelos candidatos Sr. Josair Jeremias Lopes e Max Russi.
Ante a insuficiência de elementos mínimos para o cumprimento da providência pleiteada, bem
como o transcurso das eleições, acolho o parecer ministerial e determino seu ARQUIVAMENTO,
na forma do artigo 6°, do Provimento CRE-MT nº 02/2018, pela perda do objeto.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.
Cumpra-se.
Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2018.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PROCESSO N° 4-16.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LUCIARA/MT
ADVOGADO: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pela
agremiação partidária indicada em epígrafe.
Considerando a existência de decisão judicial julgando as referidas contas não prestadas no
processo 20-38.2017.6.11.0015, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas,
RECEBO a presente petição como requerimento de regularização, conforme preceitua a
Resolução TSE n°235.553/2017, art. 83 §2° e ss e DETERMINO que o presente feito seja
apensado à prestação de contas original, bem como a baixa dos autos ao Cartório Eleitoral, para
expedição de edital e elaboração de parecer.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 06 de fevereiro de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 3-31.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LUCIARA/MT
ADVOGADO: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao pleito eleitoral realizado em 2018, apresentada pela
agremiação partidária indicada em epígrafe.
Considerando a existência de decisão judicial julgando as referidas contas não prestadas, com
fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, RECEBO a presente petição como
requerimento de regularização, conforme preceitua a Resolução TSE n°235.553/2017, art. 83 §2°
e ss e DETERMINO que o presente feito seja apensado à prestação de contas original, bem como
a baixa dos autos ao Cartório Eleitoral, para expedição de edital e elaboração de parecer.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 06 de fevereiro de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 2-46.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - LUCIARA/MT
ADVOGADO: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao pleito eleitoral realizado em 2018, apresentada pela
agremiação partidária indicada em epígrafe.
Considerando a existência de decisão judicial julgando as referidas contas não prestadas nos
autos do processo 123-11.2018.6.11.0015, com fulcro no princípio da instrumentalidade das
formas, RECEBO a presente petição como requerimento de regularização, conforme preceitua a
Resolução TSE n°235.553/2017, art. 83 §2° e ss e DETERMINO que o presente feito seja
apensado à prestação de contas original, bem como a baixa dos autos ao Cartório Eleitoral, para
expedição de edital e elaboração de parecer.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 06 de fevereiro de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16/01/2019 a 31/01/2019)
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n. 6.996/82,
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias,
a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios
de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 16 de janeiro de 2019
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios
de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 16 de janeiro de 2019
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 Vila Rica, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu,
_____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 07/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
JANEIRO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso,
TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento
ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais canceladas por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de janeiro de 2019, 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 Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois
mil e dezenove. Eu,____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e
conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 11/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Juíza Eleitoral
da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações abaixo relacionadas, prestaram CONTAS DE CAMPANHA relativas as eleições de
2018, conforme constam nos autos abaixo indicados, que se encontram à disposição para consulta
no Cartório Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três)
dias, contados da publicação do Edital, a apresentação de impugnação, na forma do disposto no
artigo 59, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Resolução nº 23.553/2017
Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a
que se refere o inciso I do caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos

encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE na internet, e determinará a imediata
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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encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE na internet, e determinará a imediata
publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
Processo

Partido

Município

93-64.2018.6.11.0018

PT

Porto Esperidião

111-85.2018.6.11.0018

PP

Curvelândia

113-55.2018.6.11.0018

PSC

Curvelândia

116-10.2018.6.11.0018

PV

Curvelândia

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 07 dias do mês de
fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, _______Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei.
Segue conferido e assinado.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº: 93-64.2018.6.11.0018
PROTOCOLO Nº 25.857/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT - PORTO ESPERIDIÃO
CNPJ : 09.663.508/0001-44

Nº CONTROLE: P13000498876MT1554645

DATA ENTREGA: 24/01/2019 às 11:00:01

DATA GERAÇÃO: 07/02/2019 às 10:01:47

TIPO: FINAL
Adv.: Wilmar Schrader - OAB/MT 2.923
PARECER TÉCNICO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Após minucioso exame destacamos:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a omissão no dever legal de prestar contas
parciais.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 24/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a entrega extemporânea da prestação de contas
final.
1.2. Peças integrantes:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1.2.1. Extrato bancário completo de todo o período de campanha da(s) conta(s) bancária(s)
destinada(s) à movimentação de recursos aplicados na campanha eleitoral.
O prestador de contas não apresentou o referido extrato e nem fez qualquer justificativa para sua
ausência.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts.
10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada pelos extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência
de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, bem
como ainda a decisão de fls. 03:
3.1 Fica o prestador de contas intimado por meio deste parecer para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias, sobre as inconsistências apresentadas (Res. TSE. Nº 23.553/2017, art. 75);
É o Parecer.
Mirassol D'Oeste-MT, 07 de fevereiro de 2019.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 116-10.2018.6.11.0018
PROTOCOLO Nº 25.699
/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PV - CURVELÂNDIA
CNPJ : 24.637.912/0001-37

Nº CONTROLE: P43000489800MT0793685

DATA ENTREGA: 05/02/2019 às 11:56:03

DATA GERAÇÃO: 07/02/2019 às 10:57:27

TIPO: FINAL
Adv.: Júlio Cézar Massam Nichols - OAB/MT 11.270
PARECER TÉCNICO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Após minucioso exame destacamos:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a omissão no dever legal de prestar contas
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 Prestador de contas deve manifestar-se sobre a omissão no dever legal de prestar contas
parciais.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 24/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a entrega extemporânea da prestação de contas
final.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1. Extrato bancário completo de todo o período de campanha da(s) conta(s) bancária(s)
relacionadas no II, "a", art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem justificativas para sua
ausência.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

24.637.912/0001-37

001

1320

CONTA
00000000275123

O prestador de contas deve manifestar-se sobre a inconsistência identificada.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, bem
como ainda a decisão de fls. 03:
3.1 Fica o prestador de contas intimado por meio deste parecer para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias, sobre as inconsistências apresentadas (Res. TSE. Nº 23.553/2017, art. 75);
É o Parecer.
Mirassol D'Oeste-MT, 07 de fevereiro de 2019.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 113-55.2018.6.11.0018
PROTOCOLO Nº 25.696/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSC - CURVELÂNDIA
CNPJ : 15.804.401/0001-71

Nº CONTROLE: P20000489800MT0973082

DATA ENTREGA: 24/01/2019 às 11:39:21

DATA GERAÇÃO: 07/02/2019 às 10:41:23

TIPO: FINAL
Adv.: Wesley Aparecido Martins Ferreira - OAB/MT 21.095
PARECER TÉCNICO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Após minucioso exame destacamos:
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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Após minucioso exame destacamos:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a omissão no dever legal de prestar contas
parciais.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 24/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a entrega extemporânea da prestação de contas
final.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1. Extrato bancário completo de todo o período de campanha da(s) conta(s) bancária(s)
relacionadas no II, "a", art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem justificativas para sua
ausência.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

15.804.401/0001-71

001

1320

CONTA
00000000274909

O prestador de contas deve manifestar-se sobre a inconsistência identificada.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, bem
como ainda a decisão de fls. 03:
3.1 Fica o prestador de contas intimado por meio deste parecer para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias, sobre as inconsistências apresentadas (Res. TSE. Nº 23.553/2017, art. 75);
É o Parecer.
Mirassol D'Oeste-MT, 07 de fevereiro de 2019.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 111-85.2018.6.11.0018
PROTOCOLO Nº 25.694/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PP - CURVELÂNDIA
CNPJ : 15.667.022/0001-87

Nº CONTROLE: P11000489800MT1994526

DATA ENTREGA: 22/01/2019 às 11:54:25

DATA GERAÇÃO: 07/02/2019 às 10:13:08

TIPO: FINAL

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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Adv.: Sirlene Souza Magalhães - OAB/MT 19.979/O
PARECER TÉCNICO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Após minucioso exame destacamos:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a omissão no dever legal de prestar contas
parciais.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 22/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Prestador de contas deve manifestar-se sobre a entrega extemporânea da prestação de contas
final.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1. Extrato bancário completo de todo o período de campanha da(s) conta(s) bancária(s)
relacionadas no II, "a", art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem justificativas para sua
ausência.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da
Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA

CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

Na conta

15.667.022/0001-87

001

1320

CONTA
00000000235172

CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA

CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

Na conta

15.667.022/0001-87

001

1320

CONTA
00000000274445

O prestador de contas deve manifestar-se sobre a inconsistência identificada.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, bem
como ainda a decisão de fls. 03:
3.1 Fica o prestador de contas intimado por meio deste parecer para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias, sobre as inconsistências apresentadas (Res. TSE. Nº 23.553/2017, art. 75);
É o Parecer.
Mirassol D'Oeste-MT, 07 de fevereiro de 2019.
JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
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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JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN
Chefe de Cartório

DESPACHOS
AUTOS: 112-70.2018.6.11.0018
Natureza: Prestação de Contas - Eleições 2018
Vistos, etc.
Trata-se de omissão no dever legal de prestar contas do Partido da República - PR - CurvelândiaMT, referente ao Pleito Eleitoral de 2018.
Às fls. 14 consta certidão do Oficial de Justiça em que afirma que os representantes partidários
Dyego Geraldo João de Tyago Pereira Kaique Ribeiro e José Pereira dos Santos, Presidente e
Tesoureiro respectivamente, não foram intimados em razão de estar em lugar incerto e não sabido.
Em atenção ao disposto no art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 determino a expedição de
mandado de citação através do e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias, conforme consta na certidão às fls. 10, para que os Requeridos, querendo, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, a contar do envio, possam suprir a omissão de apresentar suas contas
referente ao Pleito Eleitoral 2018, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas com as
devidas consequências legais.
Mirassol D'Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N.º 121-29.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 05) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 07.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em
face à Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.
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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face à Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.
Ex.ª, s.m.j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PROCESSO N.º 120-44.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 06) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 10.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido da Mulher Brasileira- PMB do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em face à
Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª, s.
m.j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT, 06 de Fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PROCESSO N.º 118-74.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 06) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 08.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido Social Cristão - PSC do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em face à Lei
9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª, s.m.
j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT,07 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PROCESSO N.º 116-07.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 06) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 08.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em face à
Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª, s.
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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Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª, s.
m.j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PROCESSO N.º 115-22.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 06) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 08.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em face
à Lei 9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª,
s.m.j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT,07 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PROCESSO N.º 114-37.2018.6.11.0019
ASSUNTO: Prestação de Contas Partidária Eleitorais. Eleições 2018
PARTIDO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Estando omissa no prazo legal para a apresentação das contas (Lei 9.096/95, art. 30), foi Intimada
a agremiação partidária (fls. 06) a prestar contas no prazo de 72 Horas (art. 52, IV, Resolução TSE
N.º 23.553/2017), quedando-se inerte conforme certidão de fls. 08.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no exame da peças apresentadas na prestação de contas partidária do
Partido Solidariedade - SD do Município de Tangará da Serra-MT, Eleições 2018, em face à Lei
9.096/95, Resolução TSE N.º 23.553/2017, este relatório manifesta-se e sugestiona a V.Ex.ª, s.m.
j., que as presentes contas sejam julgadas:
NÃO PRESTADAS, em face do art. 77, IV, a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 6º do
art. 52, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas.
Este é o relatório. À excelsa consideração de Vossa Excelência.
Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 131-73.2018.6.11.0019
Protocolo: 24.619/2018
Assunto: Prestação de Contas Eleitorais de Partido Político - Eleições 2018
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Tangará da Serra
Advogado: Artidiana Aparecida Betoni Silva - OAB/MT 19.002
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.553/2017 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Segue análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo partido:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega: O partido apresentou a prestação de contas parcial tempestivamente, em
cumprimento ao disposto no artigo 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A prestação de contas final foi entregue em 06/11/2018, dentro do prazo fixado pelo art. 52, caput
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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A prestação de contas final foi entregue em 06/11/2018, dentro do prazo fixado pelo art. 52, caput
e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Relatórios financeiros de campanha: não houve descumprimento de prazo quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha.
1.3. Peças integrantes: Foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017);
1.4. Publicado o Edital de Notificação nº 01/2019, decorreu o prazo sem impugnação.
2. DAS CONTAS BANCÁRIAS E ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
2.1. Observa-se que foram lançadas todas as doações em espécie, com a emissão dos
respectivos recibos eleitorais, não sendo verificadas doações de fontes vedadas nem recursos de
origem não identificada;
Não foi detectada arrecadação ou aplicação de recursos antes da abertura da conta bancária.
Foram emitidos recibos eleitorais obrigatórios para todas as arrecadações.
Não foi detectada arrecadação ou pagamento de despesas com recursos não transitados na
conta "doações de campanha".
Os recursos arrecadados foram os permitidos constantes do rol elencado no art. 14.
Não houveram doações de fontes vedadas constantes no art. 25.
Não foram detectados recursos de origem não identificada, conforme descrito no art. 26.
Não houveram recursos provenientes de alienação de bens, de rendimentos de aplicações
financeiras ou promoção de eventos elencados no art. 14, §1º.
Não houveram doações direta ou indireta de recursos oriundos do partido que tenham sido
doados por pessoas jurídicas, ainda que de exercícios anteriores conforme art. 14, § 2º
Não houveram recursos provenientes de empréstimos conforme art. 15.
Não houveram doações via internet.
Todos os recursos arrecadados de pessoas físicas, de candidatos e partidos acima de R$
1.064,10 se deram através de transações bancárias com CPF ou CNPJ entre as contas do doador
e do beneficiário, incluídas as sucessivas realizadas em um mesmo dia.
Houveram doações em valor inferior a R$ 1.064,10, que, no entanto, foram feitas por transação
bancária com identificação do CPF do doador.
3. DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
3.1 Aplicação de Recursos
Não houve doação de fundo partidário
4. DO LIMITE DE GASTOS E DAS DESPESAS
Não houveram gastos fora do rol permitido no art. 29.
Os gastos de campanha foram registrados na data de sua contratação independentemente do
seu pagamento, art. 30, §1º
Não houveram gastos referentes à preparação de campanha, previstos no art. 30 § 2º,
anteriores à abertura da conta de campanha.
Não houveram multas relativas a atos infracionais decorrentes da campanha, pagos com
recursos de arrecadados, art. 31.
Todas as despesas foram pagas mediante cheque nominal ou transferência bancária que
identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário, na forma do art. 32.
Não foram realizadas despesas através de fundo de caixa na forma do art. 33.
Não foram extrapolados os limites de contratação de pessoal no máximo permitido de 167
cabos eleitorais para Tangará da Serra na forma do art. 37.
Não foram extrapolados dos limites de 10% dos gastos com alimentação de pessoal e de 20%
dos gastos com aluguéis de veículos, art. 38.
Não foram realizadas despesas não reembolsáveis efetuadas diretamente por eleitores na
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Não foram realizadas despesas não reembolsáveis efetuadas diretamente por eleitores na
forma do art. 39
Todas as despesas foram confirmadas através de documentos fiscais idôneos ou contratos
emitidos em nome do partido, constando data da emissão descrição, valor, e identificação do
emitente na forma do art. 55.
Análise: Os documentos apresentados são hábeis para comprovar as despesas efetuadas,
conforme análise pormenorizada efetuada por essa unidade técnica.
5. DOS ASPECTOS CONTÁBEIS E LEGAIS
As sobras de campanha foram no valor de R$ 149,15, devidamente declarada na prestação de
contas em análise.
5.1. Situação legal
Com o cumprimento da determinação, atestamos que as contas apresentadas atendem às normas
de natureza legal, regulamentar, de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial.
6. CONCLUSÃO
Sob o ponto de vista da movimentação de recursos, caracteriza-se a presente prestação de contas
conforme o quadro abaixo:
DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE RECUROS
Total de Recursos Estimados Arrecadados
Total de Recursos Financeiros Arrecadados (doações / contribuições / sobra
de Campanha)

VALOR (R$)
000,00
27.550,65

Total de recursos diversos (receitas financeiras, etc)

0,00

Total de recursos do Fundo Partidário recebido no exercício

0,00

Total de Gastos com Outros Recursos

27.550,65

Total de Gastos com Recursos do Fundo Partidário

0,00

Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame,
esta Unidade Técnica não observou a existência de impropriedades e/ou irregularidades nas
contas apresentadas. De tal forma, opinamos pela:
a) APROVAÇÃO das presentes contas;
b) pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 76, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o parecer. À consideração superior.
Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 113-52.2018.6.11.0019
Protocolo: 25315/2018
Assunto: Prestação de Contas Eleitorais de Partido Político - Eleições 2018
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Tangará da Serra
Advogado: Edna Marcia Campos do Nascimento OAB/MT 9882
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais do
ano de 2018 do partido supracitado. Procederam-se às verificações preliminares nos documentos
e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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e informações constantes dos autos de prestação de contas do partido, observando-se os
preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e 9.096/95, Resolução TSE Nº 23.463/2015 e legislação
eleitoral inerente a tal mister, bem como na utilização do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCE, em conjunto com os documentos apresentados nos autos físicos resultaram nas
respectivas informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em
seguida ao parecer conclusivo.
Segue análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo partido:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega: Não houve apresentação da prestação de contas parcial, em cumprimento
ao disposto no artigo 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A prestação de contas final foi entregue em 15/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1. Relatórios financeiros de campanha: não houve descumprimento de prazo quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha.
1.2. Peças integrantes: Feito o exame preliminar previsto no art. 72 da resolução supra, o partido
foi diligenciado, conforme relatório de fl. 15/16. Em atendimento às diligências, o partido
apresentou justificativas (fls. 17313) sob o protocolo nº 1309/2019, de 29/01/2019.
1.3. Publicado o Edital de Notificação nº 01/2019, decorreu o prazo sem impugnação.
2. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
2.1. Observa-se que o partido declara que não houve movimentação financeira de campanha, nem
mesmo doações estimáveis em dinheiro de pessoa física, dessa feita, não houve emissão de
respectivos recibos eleitorais, não sendo verificadas doações de fontes vedadas nem recursos de
origem não identificada;
Não foi detectada arrecadação ou aplicação de recursos antes da abertura da conta bancária.
Não foi detectada arrecadação ou pagamento de despesas com recursos não transitados na
conta "doações de campanha".
Os recursos arrecadados foram os permitidos constantes do rol elencado no art. 14.
Não houveram doações de fontes vedadas constantes no art. 25.
Não foram detectados recursos de origem não identificada, conforme descrito no art. 26.
Não houveram recursos provenientes de alienação de bens, de rendimentos de aplicações
financeiras ou promoção de eventos elencados no art. 14, §1º.
Não houveram doações direta ou indireta de recursos oriundos do partido que tenham sido
doados por pessoas jurídicas, ainda que de exercícios anteriores conforme art. 14, § 2º
Não houveram recursos provenientes de empréstimos conforme art. 15.
Não houveram doações via internet.
3. DO LIMITE DE GASTOS E DAS DESPESAS
Não houveram gastos fora do rol permitido no art. 29.
Os gastos de campanha foram registrados na data de sua contratação independentemente do
seu pagamento, art. 30, §1º
Não houveram gastos referentes à preparação de campanha, previstos no art. 30 § 2º,
anteriores à abertura da conta de campanha.
Não houveram multas relativas a atos infracionais decorrentes da campanha, pagos com
recursos de arrecadados, art. 31.
Não foram realizadas despesas através de fundo de caixa na forma do art. 33.
Não foram extrapolados os limites de contratação de pessoal no máximo permitido de 167
cabos eleitorais para Tangará da Serra na forma do art. 37.
Não foram extrapolados dos limites de 10% dos gastos com alimentação de pessoal e de 20%
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cabos eleitorais para Tangará da Serra na forma do art. 37.
Não foram extrapolados dos limites de 10% dos gastos com alimentação de pessoal e de 20%
dos gastos com aluguéis de veículos, art. 38.
Não foram realizadas despesas não reembolsáveis efetuadas diretamente por eleitores na
forma do art. 39
2. DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
2.2.1 Aplicação de Recursos
Manifestação do partido: o partido apresentou os documentos originais.
Análise: Confrontando os documentos apresentados com a escrituração contábil da conta "Caixa
Fundo Partidário", juntamente com o relatório extraído do sistema SPCE - WEB, verificamos que
não houve movimentação de recursos do fundo partidário.
2.4 DOS ASPECTOS CONTÁBEIS E LEGAIS
2.4.1 Houve destinação correta das sobras de campanha
2.4.2 Situação legal
Com o cumprimento da determinação, atestamos que as contas apresentadas atendem às normas
de natureza legal, regulamentar, de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial. Item
atendido.
3. CONCLUSÃO
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame,
esta Unidade Técnica não observou a existência de impropriedades e/ou irregularidades nas
contas apresentadas. De tal forma, opinamos pela:
a) APROVAÇÃO das presentes contas;
b) pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 76, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o parecer. À consideração superior.
Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2019.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQ 5-22.2015.6.11.0021
Natureza: Falsidade Ideológica Eleitoral - Vítima: A Justiça Eleitoral - Indiciados: Jiloir Augusto
Pelicioli, Paulo Vicente Nunes, Gilomar Pelicioli e Sidinei Marcos Barros Bumlai - Cuida-se de
Inquérito Policial que visa a apurar a prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, em
que figuram como indiciados Jiloir Augusto Pelicioli, Paulo Vicente Nunes, Gilomar Pelicioli e
Sidinei Marcos Barros Bumlai. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a
decidir. Efetivamente, em que pese não se mostre revestido da melhor técnica jurídica (visto que
parte da idéia de um "prejulgamento" condenatório em detrimento do réu e porque não existe
previsão legal, que normatize a temática), considero que, em situações excepcionais, balizadas de
acordo com as circunstâncias que permeiam o caso concreto, se mostra possível reconhecer-se,
durante o curso da instrução processual, a extinção da punibilidade, derivada da configuração da
prescrição em projeção (conhecida como prescrição antecipada, prescrição em perspectiva ou
virtual). E a hipótese 'sub judice' se adapta/amolda perfeitamente a este espírito de idéias. Explico
o porquê. É que, considerando-se que a sanção penal, concretamente aplicada, caso fosse emitido
édito condenatório, segundo os critérios norteadores da aplicação da pena [art. 59 e art. 68, ambos
do Código Penal], se limitaria a permanecer fixada no patamar mínimo (um ano) ou, caso
exasperada, dificilmente excederia o patamar de tempo de dois anos (que, na hipótese concreta
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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exasperada, dificilmente excederia o patamar de tempo de dois anos (que, na hipótese concreta
representa duas vezes a pena mínima cominada para o delito previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, conforme preconiza a regra modelada no conteúdo do art. 284 do Código Eleitoral e no
preceito secundário do delito de falsidade ideológica eleitoral), conclui-se, por inferência racional,
que o Estado-juiz teria, no pior dos cenários, o tempo de 04 (quatro) anos para processar e julgar
os indiciados, conforme disciplina o conteúdo normativo do art. 109, inciso V do Código Penal. Pois
bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o lapso prescricional
teve início com o advento da consumação do delito [art. 111, inciso I do Código Penal] - marco
processual-temporal que se concretizou no dia 01 de novembro de 2010. Por via de conseqüência,
diante desta moldura, à míngua da existência de causas que interrompem ou suspendem o prazo
prescricional e máxime levando-se por linha de estima que transcorreu, entre a data da
consumação da infração penal até o presente momento processual, mais de 08 (oito) anos, deduzse, por força de proposição lógica, que, na hipótese de condenação futura - o quê se admite
apenas para argumentar ('ad argumentandum tantum') -, desponta inquestionável a caracterização
da prescrição da pretensão punitiva retroativa. A prescrição virtual, derivativo de construção
pretoriana e doutrinária, define-se como um juízo sancionatório futuro e hipotético, realizado pelo
julgador que, antecipando-se ao julgamento efetivo do mérito da ação penal, prevê que, levando-se
por linha de estima o quantitativo máximo-potencial passível de aplicação da pena privativa de
liberdade, ocorrerá, devido a prolação da sentença penal, a prescrição da pretensão punitiva
retroativa. Objetiva-se conferir-se racionalidade ao sistema judiciário-penal e evitar-se o
prosseguimento da persecução penal que se mostra inútil e inócua e, ao mesmo tempo, onerosa
ao Estado, dado a impossibilidade de aplicação de qualquer pena, que está irremediavelmente
prescrita - na exata medida em que nada de útil se pode extrair da prestação jurisdicional que se
vê eivada, mesmo antes da prolação da sentença penal, com a pecha da prescrição retroativa,
perquirida e analisada em projeção e reconhecida de maneira antecipada. Ademais, não constitui
demasia enfatizar, por oportuno, que como forma de se concretizar a aplicação dos princípios da
celeridade processual e razoável duração do processo [art. 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/88] e da
dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88], denota-se que, no âmbito do
processo penal, é garantido ao acusado o direito de ser julgado e ver-se processado dentro de um
lapso de tempo razoável e satisfatório. A dilatação indevida do trâmite do processo, por intervalo
de tempo que extrapola o tempo máximo que a norma de regência prefixou para fins de perda do
poder-dever de punir do Estado (prescrição da pretensão punitiva), caracteriza, por via inversa,
forma de adiantamento de pena ao acusado, que se vê submetido a um processo penal
desmedido, com tempo de duração indefinido, que prolonga a expiação - porquanto clama por uma
solução definitiva do fato de forma célere - por tempo incerto. Assim, da forma que se apresenta a
situação, solução outra não há, que não o reconhecimento da prescrição retroativa, analisada em
projeção, com a conseqüência de que, a extinção do processo se mostra como medida que
sobressai. A respeito do tema, lanço mão do recentíssimo precedente jurisprudencial, de lavra do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que guarda relação de similitude com o
tema em comento: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ARTIGO 171, § 2.º, V, DO
CÓDIGO PENAL. DECISÃO EM QUE SE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM
BASE NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 'VIRTUAL'. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
IMPROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL A PARTIR DA
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE RENDERIAM PENA
NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
QUE NÃO PODE OBSTAR O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ANTE A
CONSTATAÇÃO CERTEIRA DE FUTURA FRUSTRAÇÃO DE SE APLICAR UMA PENA
EFETIVA. TRAMITAÇÃO INÓCUA DO FEITO QUE DEMANDARIA DISPÊNDIO DE TEMPO E
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EFETIVA. TRAMITAÇÃO INÓCUA DO FEITO QUE DEMANDARIA DISPÊNDIO DE TEMPO E
RECURSOS QUE PODERIAM SER MELHOR APROVEITADOS EM OUTROS PROCESSOS
PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO
ESTADO. ATUAÇÃO DO DIREITO PENAL QUE CONSTITUI A ULTIMA RATIO. MANUTENÇÃO
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA. - A
prescrição penal na modalidade 'virtual' que teve nascedouro no bom senso de doutrinadores, já
que ainda padece de previsão legal, deve ser reconhecida abortando-se o trâmite processual
quando os elementos dos autos indicarem que seria inócua a perpetuação do feito, por restar
frustrada qualquer imposição de pena e representar inequívoca economia processual na sua
acepção mais ampla; - Há verdadeira superveniência da falta de interesse de agir do Estado na
persecução penal quando constatado que a ocorrência da prescrição penal será inevitável,
considerando que a única finalidade da apuração do crime e seus elementos consectários é
justamente produzir a punição do autor do ilícito penal; - Por constituir o Direito Penal a ultima ratio
e nesta condição ser efetivamente aplicado, não se mostra condizente dele tirar proveitos de
natureza política, tornando a vida do cidadão insuportável em razão de processos inúteis e
desgastantes, na medida em que não resultarão em nenhum proveito concreto" (TJMT, RSE n.º
21982/2014, Terceira Câmara Criminal, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 20/08/2014) com destaques não inseridos no texto original. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE, por sentença, dos indiciados Jiloir Augusto Pelicioli, Paulo Vicente Nunes, Gilomar
Pelicioli e Sidinei Marcos Barros Bumlai, devidamente qualificados, em virtude de ter-se operado a
prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109,
inciso V, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. Após o transito em
julgado do presente veredicto, procedam-se às anotações de praxe e baixas necessárias.
Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de
Identificação [art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal]. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N.º 2-19.2019.6.11.0024
PROTOCOLO: 25.638/2018
TIPO: Mesários faltosos
REQUERENTE: Este Juízo
REQUERIDOS: Diversos eleitores
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado em função da ausência aos trabalhos eleitorais referente às
Eleições Gerais 2018, em face dos mesários abaixo relacionados:
Eleitor

Inscrição Eleitoral

Seção

Turnos

Aline Barros Veras

032527921864

148

1º e 2º

Alisson Vizentin dos Reis

032525601856

39

1º

Bárbara Vitória Teixeira

033024001864

109

1º e 2º

Clayton Wilson Barbosa da Silva

030575371805

103

1º e 2º
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Deusaniro Vieira dos Santos Junior

026831021830

173

1º e 2º

Dirce Ribeiro da Cruz

003026651856

150

1º e 2º

Jonas Marcelo do Nascimento Rocha

034101241813

26

1º e 2º

Kellyan de Souza Maria

025926941821

28

1º

Laura Kowalczyk Luczinski

028940800663

181

1º

Ricardo Batista dos Santos

023635801805

27

2º

Apresentaram defesa somente os requeridos Jonas Marcelo do Nascimento Rocha e Ricardo
Batista dos Santos.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
O requerido Ricardo Batista dos Santos apresentou justificativa plausível para ausência aos
trabalhos eleitorais, razão pela qual não há como impor-lhe qualquer sanção e desta forma
determino o arquivamento do feito em relação a este mesário e o correspondente lançamento do
ASE 175.
A requerida Aline Barros Veras não laborou na seção 148 para a qual fora convocada, todavia,
laborou na seção 36, devido à ausência de mesário convocado para esta seção. Assim sendo, não
há que se falar em ausência tampouco em sanção a ser aplicada, devendo, por conseguinte,
proceder à regularização do cadastro da convocada no sistema ELO.
Cabe ressaltar que quanto aos demais requeridos, que tiveram suas justificativas indeferidas, ou
que deixaram de apresentá-las incorreram injustificadamente em falta eleitoral, infringindo os
artigos 124 e 367 do Código Eleitoral, razão pela qual devem arcar com o pagamento de multa
eleitoral pertinente.
Por oportuno, com relação a fixação do valor da multa, aplicável aos mesários faltosos, deve ser
vista sob o enfoque da Resolução n.º 20.132/98, do Tribunal Superior Eleitoral, que expressamente
estabelece:
Art. 84 - A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como as de que trata esta Resolução, será o valor de 33,02 UFIR.
A partir da extinção da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, pela Medida Provisória nº 1.973-67
/2000, convertida na Lei nº 10.522/02, o Tribunal Superior Eleitoral fez editar a Resolução nº 21.583
/03, estabelecendo seu artigo 85:
Art. 85 - A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como as de que trata esta Resolução, será o último valor fixado para a UFIR,
multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras
de atualização dos débitos para com a União.
Já os critérios para o arbitramento e eventual majoração da multa, estão previstos no Artigo 367,
inciso I, § 2º, do Código Eleitoral:
Art. 367 - A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais,
obedecerão às seguintes normas:
I - no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor.
II - (...)
§ 2º - A multa pode ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em
virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Desta forma, tem-se que, de acordo com os regramentos do Tribunal Superior Eleitoral e Código
Eleitoral, os valores atuais das multas a serem aplicadas aos mesários faltosos giram entre R$
17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos) - mínimo; e R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
catorze centavos) - máximo, podendo esse valor ser majorado até o décuplo, qual seja, R$ 351,40
(trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), dependendo da capacidade econômica do
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(trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), dependendo da capacidade econômica do
infrator.
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica das pessoas convocadas para exercerem a
função de mesários nesta 24ª Zona, entendo que a multa eleitoral, ainda que aplicada ao máximo
(R$ 35,14), não surtirá efeito inibidor, mas sim estimularia o desrespeito às determinações
/convocações eleitorais. Assim sendo, condeno-os ao pagamento de multa eleitoral nos termos e
valores descritos abaixo:
O requerido JONAS MARCELO DO NASCIMENTO ROCHA apresentou justificativa à fl. 195
alegando que não compareceu à seção eleitoral por motivo de não ter recebido notificação sobre a
convocação para os trabalhos eleitorais. No mesmo sentido a requerida LAURA KOWALCZYK
LUCZINSKI, que compareceu ao Cartório após a eleição de 1º turno a apresentou justificativa
verbal dizendo que não sabia da convocação para os trabalhos eleitorais. Cabe destacar que a
convocação dos mesários foi realizada por meio dos Edita nº 01/2018, devidamente publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e amplamente divulgado nas rádios e imprensas locais, razão
pela qual fixo multa eleitoral para ambos os convocados no valor de R$ 100,00 (cem reais) POR
TURNO em que deixou de comparecer, a ser recolhida no prazo de trinta dias contados da
intimação da decisão.
Os requeridos CLAYTON WILSON BARBOSA DA SILVA, DIRCE RIBEIRO DA CRUZ e KELLYAN
DE SOUZA MARIA foram notificados via edital para exercerem suas funções perante a mesa
receptora. Após intimação para apresentar justificativa acerca da ausência, quedaram-se inertes e
deixou o prazo transcorre in albis. Desse modo incorreram injustificadamente em falta eleitoral,
infringindo os Artigos 124 e 367, do Código Eleitoral, razão pela qual condeno-os ao pagamento de
multa eleitoral no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) POR TURNO em que deixou de
comparecer, a ser recolhida no prazo de trinta dias contados da intimação da decisão.
Os requeridos ALISSON VIZENTIN DOS REIS, BÁRBARA VITÓRIA TEIXEIRA e DEUSANIRO
VIEIRA DOS SANTOS JÚNIOR, não apresentaram formalmente suas justificativas no Cartório
Eleitoral, embora cientes da convocação para os trabalhos eleitorais. Assim sendo, condeno-os ao
pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) POR TURNO em
que deixou de comparecer, a ser recolhida no prazo de trinta dias contados da intimação da
decisão.
Os requeridos RICARDO BATISTA DOS SANTOS e ALINE BARROS VERAS ficam isentos de
penalidades de acordo com os fundamentos retrocidados.
Intimem-se os requeridos 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, bem como de outras multas eventualmente registradas no
cadastro, seja lançado o código ASE 078 para quitação e regularização da situação da eleitoral
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 17-22.2018.6.11.0024
PROTOCOLO: 33.645/2017
TIPO: REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
REPRESENTANTE: 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

Ano 2019 - n. 2859

Cuiabá, sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019

57

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): SANDRO NASSER SICUTO
ADVOGADA: DRA. ALANA GABI SICUTO OAB/MT 18.450
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Sandro Nasser Sicuto, por suposta doação eleitoral irregular acima do limite legal, em
que pugna liminarmente a quebra do sigilo fiscal do representado e, no mérito, a condenação do
mesmo ao pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em
excesso e anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Em suma alegou o Ministério Público Eleitoral que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
encaminhou documentação com a informação de que o representado efetuou doações a
candidatos, no pleito de 2016, em valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos
no ano-calendário 2015. Liminarmente, requereu a quebra do sigilo fiscal e acesso às informações
dos rendimentos brutos do representado.
Deferida a liminar (fls. 16/18), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, requisitando os dados relativos ao quantitativo dos valores totais doados pelo representado
e os rendimentos brutos no calendário 2015; o processamento do feito em segredo de justiça e a
notificação do representado para apresentar defesa.
Em resposta, à requisição, foram juntados os documentos fiscais de fls. 25/29.
Notificado, o representado apresentou defesa acompanhada de documentos (fls. 33/61), em que
pugna preliminarmente pela decadência do direito pleiteado, visto que o prazo para ajuizamento da
ação teria transcorrido após 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação dos eleitos. No mérito,
em suma, requer a improcedência dos pedidos, visto que os valores brutos auferidos pelo mesmo
no ano-calendário 2015 somam quantia de R$ 133.350,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e
cinquenta reais) de modo que seu limite para doação totaliza o valor de R$ 13.335,00 (treze mil,
trezentos e trinta e cinco reais), sendo este valor superior ao que fora doado em pecúnia para
candidatos que concorreram às eleições 2016, bem como, que os valores estimados doados não
devem ser computados para fins de doação, mas somente os valores em pecúnia.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da
representação, ante a regularidade das doações efetuadas (fls. 63/65).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
De início, verifica-se que a alegação de decadência do direito pleiteada pelo requerente não
merece prosperar, pois conforme dicção do art. 22, § 1º da Resolução TSE 22.462/2015, a
representação lastreada no art. 23 da Lei 9.504/97, para investigação de doação irregular efetuada
acima do limite legal, teve o prazo final para ajuizamento encerrado na data de 31 de dezembro de
2017, ipsis litteris:
Art. 22. As representações que visarem à apuração das hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41A, 45, inciso VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997 observarão o rito estabelecido pelo art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990.
§ 1º As representações de que trata o caput poderão ser ajuizadas até a data da diplomação,
exceto as do art. 30-A e 23 da Lei nº 9.504/1997, que poderão ser propostas, respectivamente, no
prazo de quinze dias e até 31 de dezembro de 2017. (negritei)
Compulsando os autos, verifica-se à fl. 02 que a peça exordial fora protocolada no dia 12 de
dezembro de 2017, portanto tempestiva. Nesses termos, rejeito a preliminar aventada.

No mérito, cabe ressaltar primeiramente que a legislação eleitoral permite que pessoas físicas
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No mérito, cabe ressaltar primeiramente que a legislação eleitoral permite que pessoas físicas
façam doações para campanhas eleitorais, limitadas a 10 % (dez por cento) da receita bruta
auferida pelo doador no ano anterior à eleição. Neste sentido, art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
Da documentação carreada aos autos é possível verificar que as doações foram realizadas dentro
do limite legal, isto porque o critério adotado para aferição do limite de doação é a receita bruta
auferida e declarada pelo contribuinte no exercício financeiro 2015, visto que as doações
ocorreram no ano de 2016.
Conforme consta nos documentos encaminhados pela Receita Federal do Brasil, (fl. 28), o
representado teve rendimentos brutos auferidos no ano-calendário 2015 no valor de R$ 133.350,00
(cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta reais). Assim, o representado poderia realizar
doações em pecúnia até o limite máximo de R$ 13.335,00 (treze mil, trezentos e trinta e cinco
reais), ou seja, 10% dos rendimentos retrocitados.
Nesses termos, há que se desconsiderar o cálculo realizado pela Receita Federal do Brasil,
inserido na tabela de fl. 28, onde consta o valor de R$ 7.650,05 (sete mil, seiscentos e cinquenta
reais e cinco centavos) resultante do faturamento bruto auferido pelo representado no anocalendário 2015, pois esse valor não é o que se deve tomar como referência para o cálculo de
doações que foram feitas pelo contribuinte aos candidatos às eleições de 2016.
Verifica-se no documento de fl. 11 que o total de doações financeiras em pecúnia realizadas pelo
representado foi no total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), valor este inferior ao teto legal
correspondente a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo representado no ano-calendário
2015 referenciado alhures.
À fl. 10-v consta o lançamento de doação no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
porém em valor estimado, não computando essa movimentação para fins de doações previstas no
art. 23 da Lei 9.504/97, objeto da representação sub examine.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na presente representação, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, vez que a doação fora realizada dentro dos
limites previstos no art. 23, § 1º, da Lei 9.504/97.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 19/22 e 37/47), fica
mantido o sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 30 de janeiro de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 19-89.2018.6.11.0024
PROTOCOLO: 32.807/2017
TIPO: REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): ADEMILSON LOPES PINEDA
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Ademilson Lopes Pineda, CPF 289.434.928-98, por suposta doação eleitoral irregular
acima do limite legal, em que pugna liminarmente a quebra do sigilo fiscal do representado e, no
mérito, a condenação do mesmo ao pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez)
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mérito, a condenação do mesmo ao pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez)
vezes o valor doado em excesso e anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Em suma alegou o Ministério Público Eleitoral que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
encaminhou documentação com a informação de que o Representado efetuou doações a
candidatos, no pleito de 2016, em valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos
no ano-calendário 2015. Liminarmente, requereu a quebra do sigilo fiscal e acesso às informações
dos rendimentos brutos do representado.
Deferida a liminar (fls. 11/13), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, requisitando os dados relativos ao quantitativo dos valores totais doados pelo representado
e os rendimentos brutos no calendário 2015; o processamento do feito em segredo de justiça e a
notificação do representado para apresentar defesa.
Em resposta, à requisição, foram juntados os documentos fiscais de fls. 18/22.
Notificado, o representado quedou-se inerte e não apresentou defesa no prazo legal (fl. 26)
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação,
ante a irregularidade das doações efetuadas (fls. 28/30).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A legislação eleitoral permite que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais,
limitadas a 10 % (dez por cento) da receita bruta auferida pelo doador no ano anterior à eleição.
Neste sentido, art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
Da documentação carreada aos autos é possível verificar que as doações foram realizadas dentro
do limite legal, isto porque o critério adotado para aferição do limite de doação é a receita bruta
auferida e declarada pelo contribuinte no exercício financeiro 2015, visto que as doações
ocorreram no ano de 2016.
Conforme consta nos documentos encaminhados pela Receita Federal do Brasil, (fl. 21), o
representado teve rendimentos brutos auferidos no ano-calendário 2015 no valor de R$
6.206.243,00 (seis milhões, duzentos e seis mil, duzentos e quarenta e três reais). Assim, o
representado poderia realizar doações em pecúnia até o limite máximo de R$ 620.624,30
(seiscentos e vinte mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), ou seja, 10% dos
rendimentos retrocitados.
Nesses termos, há que se desconsiderar o cálculo realizado pela Receita Federal do Brasil,
inserido na tabela de fl. 21, onde consta o valor de R$ 74.560,00 (setenta e quatro mil, quinhentos
e sessenta reais) resultante do faturamento bruto auferido pelo representado no ano-calendário
2015, pois esse valor não é o que se deve tomar como referência para o cálculo de doações que
foram feitas pelo contribuinte aos candidatos às eleições de 2016.
Verifica-se nos documentos de fls. 07-v/08 que o total de doações financeiras em pecúnia
realizadas pelo representado foi no total de R$ 13.260,00 (treze mil duzentos e sessenta reais),
valor este inferior ao teto legal correspondente a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
representado no ano-calendário 2015 referenciado alhures.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na presente representação, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, vez que a doação fora realizada dentro dos
limites previstos no art. 23, § 1º, da Lei 9.504/97.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 19/22 e 37/47), fica
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. 2859

Cuiabá, sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019

60

Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 19/22 e 37/47), fica
mantido o sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 25 de janeiro de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROCESSO N.º 64-93.5.2018.6.11.0024
Assunto: Pedido de regularização - Contas partidárias do exercício 2017
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB Alta Floresta/MT
Vistos etc.
Trata-se de prestação de pedido de regularização feito pelo presidente da Comissão Provisória do
Partido Republicano Brasileiro de Alta Floresta, com a apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira referente ao exercício de 2017.
Compulsando os autos, verifica-se que fora exarada sentença com julgamento das contas não
prestadas do referido partido.
Nesses termos, a presente peça será recebida somente para fins de regularização do partido,
retirando-se a anotação de impedimento de recebimento das cotas do fundo partidário, por meio de
comando específico a ser lançado no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Isso posto, recebo a presente peça e determino regularização das contas do Partido Republicano
Brasileiro - PRB do Município de Alta Floresta/MT, com os respectivos lançamentos no sistema
SICO, nos termos do art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N. 80-35.2018.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2017, do Diretório Municipal de São José
do Xingu do AVANTE.
Advogado: Daniel Luiz Brito, OAB/MT n. 45.596
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Diretório Municipal de São José do Xingu
do AVANTE, referente ao exercício de 2017;
2. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas conforme relatório às fls. 1213, resultando na intimação da parte para regularização quanto a ausência de instrumento
procuratório;
3. Constatou-se o cumprimento da intimação com a entrega da procuração - termo de juntada às
fls. 15;
4. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
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4. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, para análise
das contas;
5. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2017, bem assim a
ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário;
6. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 07 de fevereiro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2012
Autos nº 3-86.2019.6.11.0029
Natureza: Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2012
Candidato: Luiz Arnoldo Cunico Neto
Advogado(s): Diego Lucas Gasques - OAB/MT nº 16011
Visto.
Trata-se de prestação de contas eleitorais referentes à arrecadação e aplicação de recursos de
campanha eleitoral do ano de 2012 do candidato ao cargo de vereador, pelo município de São
José do Rio Claro, Luiz Arnoldo Cunico Neto.
Nos autos 415-61.2012.6.11.0029, fls. 49 a 50-v, as contas de campanha do candidato foram
declaradas não prestadas.
Relatei o necessário. Decido.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, em seu art. 51, §2º prevê: "Julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, senso considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução."
Assim sendo, ante a manifesta extemporaneidade das contas apresentadas, deixo de determinar
sua análise, fazendo-o com fulcro no artigo 51, §2º da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Entretanto, como consequência jurídica ao cumprimento extemporâneo do dever de prestar contas
de campanha, arts. 28 e 29, da lei nº 9.504/1997, determino regularização da situação cadastral do
requerente, forte no art. 73, § 1º, da Res. 23463/2015, a fim de permitir-lhe a extração de quitação
eleitoral, bem como o uso das demais prerrogativas inerentes ao gozo de seus direitos políticos;
seguindo, contudo, inalterado o julgamento das contas de campanha de 2012 como não prestadas,
face à imodificabilidade da coisa julgada
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas necessárias.
Cumpra-se.
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTIMAÇÃO
MANDADO DE INTIMAÇÃO
O Dr. Alexandre Delicato Pampado, Juiz Eleitoral desta 40ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA
DO LESTE-MT, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído dos autos PC nº 38-47.2018.6.11.0040
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS
ADVOGADO: APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB-MT 19.480
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DESPACHO
PROCEDER À INTIMAÇÃO Do Procurador acima indicado do inteiro teor do despacho que segue
transcrito:
"Por ora, considerando o acima certificado, determino a intimação do procurador do requerente, via
DJE, para no prazo de 05 dias emendar a inicial apresentando formulário original de prestação final
de contas em nome do então candidato LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS, para regular
processamento da mesma."
.
CUMPRA-SE!
Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos 07 dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove (07/02/2019). Eu, _____Rodrigo Filippini, Analista Judiciário, Chefe
de Cartório que o digitei e subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2007-40ªZ.E..
RODRIGO FILIPPINI
Analista Judiciário

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
COMUNICADOS
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE SAPEZAL, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAPEZAL, PARA O FIM QUE SE ESPECIFICA.
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 05.901.308/0001-21, com sede em Cuiabá/MT, na Av. Historiador Rubens de
Mendonça, n.º 4.750, Centro Político e Administrativo - Setor "E", representado neste ato pelo Juiz
Eleitoral Conrado Machado Simão, brasileiro, magistrado, portador do título eleitoral nº
335641710175 e do CPF nº 366.214.418-27, conforme autorização constante do Processo
Administrativo eletrônico PAe nº 720/2019, e o MUNICÍPIO DE SAPEZAL, por intermédio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, com sede na Av.: André Antônio Maggi, 1400, Centro,
Sapezal/MT, inscrito no CNPJ/MJ sob nº 01.614.225/0001-09, neste ato representado pelo Senhor
Valcir Casagrande, Prefeito Municipal, portador do RG nº 4132418-0/PR e inscrito no CPF sob o
nº555.373.249-20, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com a
legislação que rege a matéria, em especial a Lei nº 7.444, de 20 de dezembro de 1985 e a
Resolução TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Termo de Cooperação tem por objeto a comunhão de esforços para a realização de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2859

Cuiabá, sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019

63

1. O presente Termo de Cooperação tem por objeto a comunhão de esforços para a realização de
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Sapezal/MT.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRE-MT
1. São obrigações do TRE-MT:
1. Oferecer pessoal qualificado para capacitar os servidores disponibilizados pelo órgão cedente,
com treinamento teórico e prático específicos para as atividades objeto deste termo de cooperação;
2. Fornecer, na Unidade de Atendimento, materiais necessários à adequada prestação de
serviços, inclusive aqueles de informática;
3. Disponibilizar e manter em perfeitas condições de funcionamento os kits biométricos e todos os
equipamentos e sistemas de informação necessários à adequada prestação de serviços
específicos de sua responsabilidade;
4. Disponibilizar e efetuar manutenção nas impressoras e equipamentos de informática (notebook,
microcomputador etc.);
5. Disponibilizar a infraestrutura do Cartórios Eleitoral no local de execução das atividades;
6. Disponibilizar mobiliário (cadeiras, mesas, etc.);
7. Disponibilizar circuito de comunicação de dados (link) que viabilize o atendimento on-line;
8. Acompanhar e controlar as ações para que os serviços sejam executados com eficiência,
eficácia e efetividade;
9. Manter o controle de frequência dos servidores disponibilizados para atuarem nas Unidades de
Atendimento;
10. Responsabilizar-se pela Comunicação Social em torno da coleta de dados biométricos no
município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
1. São obrigações do Órgão:
1. Responsabilizar-se pela Comunicação Social em torno da coleta de dados biométricos no
município.
2. Disponibilizar 08 (oito) servidores ou mais, se possível, para a realização dos serviços objeto
deste Termo de Cooperação;
3. Selecionar servidores que não sejam filiados a partido político, com idade mínima de 18 anos,
podendo os supervisores solicitar substituição daqueles que não se mostrarem aptos aos serviços;
4. Encaminhar relação nominada de servidores ao Cartório Eleitoral para seleção e verificação do
requisito de não filiação partidária;
5. Manter a quantidade de pessoal, indicando as necessárias substituições, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licença, greve, faltas e desligamentos, que não terão, em hipótese
alguma, qualquer relação funcional ou de emprego com o TRE/MT;
6. Responsabilizar-se de modo exclusivo pelos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e
fiscais incidentes, em suma com todas as despesas diretas e indiretas com o pessoal
disponibilizado para a consecução do objeto deste instrumento;
7. Informar aos servidores disponibilizados o dever de cumprir as normas e regulamentos internos
do TRE-MT;
8. Informar aos servidores disponibilizados o dever de manter sigilo sobre as informações que
tiverem conhecimento em razão dos trabalhos a serem desenvolvidos sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
9. Auxiliar na Campanha Publicitária divulgando a revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos.
10. Fornecer apoio institucional necessário para a viabilização do objeto deste termo.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
1. O presente termo não implica obrigações de natureza financeira para qualquer dos partícipes,
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1. O presente termo não implica obrigações de natureza financeira para qualquer dos partícipes,
que se comprometem a arcar, respectivamente, com eventuais custos que advierem de sua
execução, dentro de sua respectiva competência.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
1. O presente Termo de Cooperação terá vigência no período de 04 de fevereiro de 2019 a 29 de
março de 2019, período no qual poderão ser disponibilizados colaboradores cedidos pelo órgão
municipal signatário, à medida da necessidade informada pelo Cartório da 42ª Zona Eleitoral.
2. O período específico no qual atuará cada servidor disponibilizado pelo órgão cedente será
definido de forma individualizada por colaborador, em datas específicas a serem estabelecidas na
oportunidade, e de comum acordo entre o órgão e a 42ª Zona Eleitoral.
CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer dos
partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou
rescindido por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, assumindo cada partícipe os
respectivos ônus decorrentes das obrigações assumidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os servidores designados para o desempenho das atividades nas Unidades de Atendimento
deverão cumprir todas as normas e horários estipulados pelo Cartório Eleitoral.
2. Fica proibida a atribuição de atividades de finalidade diversa da estabelecida neste instrumento
aos servidores envolvidos.
3. Os servidores designados para atuar nos serviços objeto deste Termo serão supervisionados
pelos servidores da Justiça Eleitoral.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
1. As questões porventura oriundas deste Termo de Cooperação deverão ser resolvidas,
preliminarmente, de comum acordo pelas partes, elegendo-se, em não sendo este possível, o
Juízo Federal da Capital do Estado de Mato Grosso para dirimi-las, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, por estarem as partes em concordância, foi lavrado o presente Termo, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelos respectivos
representantes.
Sapezal/MT, em 05 de fevereiro de 2019.
CONRADO MACHADO SIMÃO

VALCIR CASAGRANDE

Juiz Eleitoral

Prefeito Municipal

GILCILENE BERNARDES SOUZA

MARIVALDA APARECIDA C. ABRANTES

Chefe de Cartório - 42ªZE

Servidora Legalmente Requisitada

CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AÇÃO PENAL Nº 80-87.2018.6.11.0043
ACUSADO: AMARILDO LUIZ VEDANA
ADVOGADO: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB/MT Nº 4.427
Vistos etc.

Amarildo Luiz Vedana foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 39, §5º, II da Lei 9.504
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Amarildo Luiz Vedana foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 39, §5º, II da Lei 9.504
/97 e no artigo 331 do Código Penal, conforme se verifica às fls. 02/04.
Em audiência de fl. 104 o Ilustre Representante do Ministério Público apresentou proposta de
sursis processual, na modalidade exclusiva de prestação pecuniária, sendo esta aceita pelo
denunciado e o advogado.
Verifica-se por fim que o denunciado cumpriu regularmente as condições impostas, conforme
certidão de fl. 118.
Ante o exposto, bem como pelo parecer ministerial de fl. 104, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de AMARILDO LUIZ VEDANA, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.
Oficie-se à Segunda Vara Criminal de Sorriso para que expeça os alvarás de levantamento de
valores revertidos à LUZ DO AMANHÃ e APAE.
Em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas de estilo, após o trânsito em
julgado.
Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado, bem como o patrono.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 30/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - JANEIRO 2019
De ordem da Excelentíssima Drª. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza Eleitoral da 46ª ZE
/MT, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento
ao art. do art. 71, IV c/c 77, II ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de janeiro de 2019, para
eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, ao 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (07
/02/2019). Eu ___, Josane Carvalho da Silva Teixeira Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 29/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação
contendo os nomes, e os números de inscrição dos eleitores que realizaram ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA, neste Cartório da 46ª Zona Eleitoral, no período
de 01/01/2019 a 31/01/2019, cujas inscrições foram DEFERIDAS, que ficará disponível em
cartório, para conhecimento dos interessados.

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que
fosse afixado o presente edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, ao 07 dias do mês de Fevereiro do ano de 2019
(07/02/2019). Eu ___, Josane Carvalho da Silva Teixeira Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

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
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

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL RAE
REQUERIMENTO

DE

JUSTIFICATIVA

(Apresentado após o pleito eleitoral)

ELEITORAL

DE CONSERVAÇÃO
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2008

10 ANOS

2017

01 ANO

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

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS N. 08/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM, Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 de Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 06/03/2019 a 07/03/2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser
procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua: Ingrid Eggert, 214, Vila Nova, nesta
cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa.
Relação de Materiais: DESCRIÇÃO ANO(S) PRAZO DE GUARDA
Títulos Eleitorais não procurados pelo eleitor e seus respectivos PETES. 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 01 ANO
Manual do Mesário. 2014 e 201601 ANO
Guia de remessa de material. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 01
ANO
Certidões Eleitorais 2009 10 anos
Ofícios Circulares 2009 10 anos
Ofícios Recebidos 2009 10 anos
Ofícios Expedidos 2009 10 anos
Transporte de Eleitores 2008 10 anos
Justificativas eleitorais preenchidas no dia do pleito 2008 e 2010 01 ano 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 no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado
nesta cidade, Cotriguaçu/MT, aos 06 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu,
____________ Ítalo José Scolari Cararo, servidor requisitado, digitei e conferi o presente edital.
JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS
Chefe de Cartório
Portaria 05/2016

PORTARIAS
PORTARIA 2/2019
PORTARIA Nº 2/2019 - O EXMO. SR. JUIZ DA 48ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
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PORTARIA Nº 2/2019 - O EXMO. SR. JUIZ DA 48ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO - Dante Rodrigo Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais,
Considerando-se o art. 4º, §1º, Res. TSE nº 23.527/2017 que estabelece que as designações para
atuar como oficial de justiça ad hoc, previstas nos incisos II a IV do citado artigo, ocorrerão em
caráter eventual e esporádico, exaurindo-se a cada cumprimento, configurando múnus público,
Considerando que o oficial de Justiça de carreira do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Aelço de
Souza, encontra-se de licença médica e os servidores efetivos da 48ª Zona Eleitoral declararam
não ter interesse na designação para atuar como Oficial de Justiça ad hoc, RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor requisitado, ITALO JOSE SCOLARI CARARO, servidor público do
Município de Cotriguaçu/MT, para atuar como Oficial de Justiça ad hoc, em caráter eventual e
esporádico, sob compromisso de cumprir a citação/intimação abaixo relacionada, exaurindo-se a
função com o respectivo cumprimento:
PROCESSO

PARTE

48.67.2018.6.11.0048

PEDRO FERREIRA DE AMORIM

Art. 2º Publique-se no DJE. Em seguida, encaminhe-se cópia desta à Secretaria de Gestão de
Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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

Guia de multa paga - até 2008.

10 anos
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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

DESPACHOS
AUTOS Nº 36-50.2018.6.11.0049
Protocolo: 11.557/2018
Prestação de Contas - Exercício 2017
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Prestação de Contas - Exercício 2017
Requerente: Partido Solidariedade - SD, em Várzea Grande/MT
Advogado: não tem
Responsável: José Norberto de Sá Teixeira
Advogado: Joelson Eleutério Gomes - OAB/MT nº 21.893
Responsável: Marcos Ferreira da Silva
Advogado: não tem
Visto.
O artigo 37, §6º, da Lei 9.096/95 e o artigo 29 da Resolução TSE 23.546/2017 preveem o caráter
jurisdicional das prestações de contas, exigindo o inciso XX do citado dispositivo a constituição de
advogado, por procuração, para que o processo seja válido.
Considerando o documento de fls. 03 e o que consta nos autos, notifiquem-se:
- o Partido Solidariedade em Várzea Grande para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o
instrumento procuratório uma vez que a agremiação partidária deve constituir e conferir os poderes
ad judicia ao advogado;
- o responsável Marcos Ferreira da Silva para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o
instrumento procuratório.
Registre-se nos mandados que a não apresentação dos instrumentos de procuração no prazo
assinalado acarretará o julgamento das contas como não prestadas.
Determino que a intimação desta decisão seja realizada de acordo com a Portaria nº 03/2019
/49ªZE.
Regularizada a representação, considerados o parecer de fls. 65/66 e a manifestação ministerial
de fls. 68/69, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para
que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de reclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (artigo 38
da Resolução TSE 23.546/2017).
Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 04/2019 - ATENDIMENTO ORDINÁRIO ZONA ELEITORAL 52
A Exma. Juíza Eleitoral da 52ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Lilian Bartolazzi L. Bianchini, no uso
de suas atribuições legais, F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que se encontra disponível no mural do Cartório Eleitoral aos partidos políticos e
eleitores, para consulta, e pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação processada de alistamento e
transferência dos eleitores dos municípios de Lambari D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu e São
José dos Quatro Marcos/MT, pertencentes à circunscrição desta 52ª Zona Eleitoral, relativas ao
período de 16/01/2019 à 31/01/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE
n. 21.538/2003. FAZ SABER ainda que o prazo, para impugnação, é de dez dias para o delegado
de partido político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São José dos Quatro
Marcos, estado de Mato Grosso, ao sexto dia do mês de fevereiro de 2019.

LUMIERI MARTINS RECH
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LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório

EDITAL 05/2019 - REGISTRO DE ÓBITOS - JANEIRO/2019
A Exma. Juíza Eleitoral da 52ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Lilian Bartolazzi L. Bianchini, no uso
de suas atribuições legais, F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que se encontra disponível no mural do Cartório Eleitoral a relação das inscrições
que foram canceladas por meio do ASE 019 - Falecimento - pertencentes aos municípios de
Lambari D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos/MT, relativas ao mês
de JANEIRO/2019, nos termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução TSE nº 22.166/2006. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São José dos Quatro
Marcos, estado de Mato Grosso, ao sexto dia do mês de fevereiro de 2019.
LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório
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