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ATOS DO PLENO
ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 44/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica(m)-se o(s) seguinte
(s) acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 27183
PROCESSO Nº 130-60.2016.6.11.0051 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR CUIABÁ/MT - 51º ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): ANDELSON GIL DO AMARAL
ADVOGADO(S): HERMES ROSA DE MORAES - OAB: 11.627/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES
2016. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA ACIMA DE R$ 1.064,10.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. SAQUE EM CONTA
SEGUIDO POR DEPOSITO IDENTIFICADO. ORIGEM DA DOAÇÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE

GASTOS

ELEITORAIS.

VALOR

ÍNFIMO.

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE MÁ FÉ DO CANDIDATO.
RECURSO PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. As operações de saque de valor na conta de origem (pessoa física) seguido de depósito quase
simultâneo deste mesmo valor na conta de destino (de campanha), revelam o nítido propósito de
efetuar a imediata transferência de recursos entre contas, conforme exige a legislação.
Irregularidade meramente formal (TRE/MT - RE 34806, Rel. PEDRO SAKAMOTO, DEJE 13/09
/2017);
2. Considerando que as irregularidades apontadas na sentença não têm gravidade suficiente para
prejudicar a verificação da regularidade das contas, deve-se aprová-las com ressalvas, afastandose a sua rejeição;
3. Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
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DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL-Presidente
DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos doze dias do mês de
março do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c art. 2.º,
inciso V, da Resolução n.º 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREMT e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 1160/2019,
RESOLVE
Art. 1º Designar o(a) Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral, para acompanhar e fiscalizar, no
munícipio de Barra do Garças/MT, a execução do Termo de Cooperação celebrado entre este
Regional e M. A Rocha Bevilacqua-ME, que tem por objeto a comunhão de esforços para a
realização do cadastramento do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Barra
do Garças, 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 11 de março de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 23/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c art. 2.º,
inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO o que consta da Resolução TRE-MT nº 2.128/2018;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria TRE-MT nº 196/2018;
CONSIDERANDO as orientações expressas pelo Presidente e pelo Corregedor Regional Eleitoral;
CONSIDERANDO a delegação de competência inscrita no art. 3º, III, "b", 2, da Portaria nº 117
/2018;
RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR o funcionamento dos Cartórios Eleitorais que estão em processo de Revisão
Biométrica, conforme consta da Resolução TRE-MT nº 2128/2018 para atendimento ao público
externo aos sábados, dias 16 e 23 de março de 2019, das 08:00 às 18:00 horas;
§ 1º Fica autorizado ainda o labor extraordinário de todos os servidores lotados nas zonas
eleitorais em questão, em regime de revezamento, com limite de 06 (seis) horas diárias.
§ 2º De igual forma, autorizo o labor extraordinário de 02 (dois) servidores da Secretaria de
Tecnologia da Informação para prestar suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, nas mencionadas
datas e horários.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá/MT, em 12 de março de 2019.
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Cuiabá/MT, em 12 de março de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 53/2019/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-84.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2013 - PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
REQUERENTE: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
Advogado: Rodrigo Terra Cyrineu - OAB: 16.169/Mt
Advogado: Ademar José Paula da Silva - OAB: 16.068/Mt
Advogado: Felipe Terra Cyrineu - OAB: 20.416/Mt
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
FINALIDADE: INTIMAÇÃO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e requeira, sob
pena de preclusão, as provas que pretendam produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, com fulcro no artigo 38 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 12/03/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601451-69.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601451-69.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

MILTON

DANTAS

OLIVEIRA

DEPUTADO

FEDERAL

REQUERENTE: MILTON DANTAS OLIVEIRA ADVOGADO: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB/MT022288 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Em cumprimento ao despacho de Id nº 1228772, INTIMO o Requerente para manifestar-se acerca
do Relatório Preliminar de ID n. 1139822, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da
Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 12 de março de 2019.
ACLEIR SOUZA COSTA MACIEL
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601159-84.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601159-84.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAVIANE RAMALHO MACHADO SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: MAVIANE RAMALHO MACHADO SOUZA ADVOGADO: THIAGO
AUGUSTO BITTAR - OAB/MT16017-B FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL
Em cumprimento ao despacho Id nº 1228672, INTIMO o(a) Requerente para manifestar-se acerca
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Em cumprimento ao despacho Id nº 1228672, INTIMO o(a) Requerente para manifestar-se acerca
do Relatório Preliminar de ID n. 1174922, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da
Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 12 de março de 2019.
ACLEIR SOUZA COSTA MACIEL
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601028-12.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601028-12.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANA TAVARES DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
ADRIANA TAVARES ADVOGADO: FERNANDO APRECIDO DE SOUZA - OAB/MT13298 FISCAL
DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Em cumprimento ao despacho Id nº 1228622, INTIMO o(a) Requerente para manifestar-se acerca
do Relatório Preliminar de ID n. 1174472, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da
Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 12 de março de 2019.
ACLEIR SOUZA COSTA MACIEL
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601716-71.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601716-71.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIA BEATRIZ DE JESUS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB/MT014913 REQUERENTE:
MARCIA BEATRIZ DE JESUS ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB
/MT014913 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Em cumprimento ao despacho Id nº 1228572, INTIMO o Requerente, por meio de seu advogado,
para que apresente o instrumento do mandato (procuração) e manifestar-se acerca do Relatório
Preliminar de ID n. 1168322, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da Res. TSE n.
23553/2017.
Cuiabá, 12 de março de 2019.
ACLEIR SOUZA COSTA MACIEL
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601190-07.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601190-07.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

JOAS

NALINI

DA

SILVA

DEPUTADO

ESTADUAL

REQUERENTE: JOAS NALINI DA SILVA ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - OAB/MT014913 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se o candidato, por meio do seu
advogado (DJE-TRE/MT), para que (a) apresente o instrumento do mandato (procuração) e (b)
manifeste-se sobre o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (Id 1167272), no prazo de
03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
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Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
O TRE/MT torna público, para conhecimento, o resultado do Pregão nº 6/2019. PAe nº 5.975/2018.
Objeto: serviços de manutenção de condicionadores de ar tipo Split no âmbito do TRE-MT nos
municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Adjudicada: SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA. CNPJ/MF 03.017.635/0001-90 - v. global anual R$ 143.778,80.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
SUBSTITUIÇÕES EFETIVADAS - FEVEREIRO 2019
considerando o que dispõe a Resolução TRE/MT nº 543/2005 e o disposto nas Portarias TRE/MT
nº 201/2008, 459/2008 e IN SGP nº 01/2018, resolve divulgar as substituições efetivadas no mês
de fevereiro/2019 dos titulares dos cargos e funções comissionadas deste Tribunal.
Titular Função/Cargo

FC/CJ Substituto

ADAZELI PEREIRA FLORES DE
OLIVEIRA
ALEX MATEUS

CJ-2

Período

FREDERICO

NAVARRO VIEIRA

FC-06

01/02/2019

ANDREA FENNER

FC-06

ANDREA MARTINS OLIVEIRA

CJ-2

ANGELA APARECIDA GABANA DE
QUEIROZ
HENRIQUE

RICCI

BOAVENTURA
BENEDITO ANTONIO DA COSTA
ANTONIO

SIRUGI

FC-06

25/01/2019

SANTOS

FC-06 EDUARDO KOVALESKI

GASPAROTO

07/01/2019 a

SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA 01/02/2019 a

ANDREA FENNER

BRENO

05/02/2019

FC-06 EVERALDO ABADE PEREIRA

ALEXANDER

ANTONIO

01/02/2019 a

OSENY VICENTE DA SILVA

TATIANE

20/02/2019 a
24/02/2019

GUERREIRO

DE 25/02/2019 a

ALMEIDA SANTOS
DANIEL

DINO

28/02/2019
DE

SOUSA 20/02/2019 a

CARDOSO
UBIRATAN

28/02/2019
DA

COSTA

E 20/02/2019 a

ANDRADE

FC-06 ELIZEU GOMES VIEIRA
FC-06 CARLOS ALBERTO ACOSTA
CJ-3

WEBER QUIRINO DE ANDRADE

28/02/2019
07/02/2019 a
28/02/2019
01/02/2019 a
05/02/2019
15/02/2019 a
15/02/2019
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CARLOS HENRIQUE CANDIDO

CJ-2

DILMA DE FREITAS FERREIRA

CARLOS LUANGA RIBEIRO LIMA

CJ-1

SUELI SANAE SHIMADA UEDA

CREUZA DE CAMPOS SILVA

FC-06 WIRLEI BORGES ROQUE

CREUZA DE CAMPOS SILVA

FC-06 WIRLEI BORGES ROQUE

CREUZA DE CAMPOS SILVA

FC-06 WIRLEI BORGES ROQUE

CRISTIANE INES BHERING KIMURA CJ-1
EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO
EMILIE

GRACIE

ZATTAR

CJ-2
DE

ARRUDA
EMILIE

GRACIE

ZATTAR

DE

ARRUDA

CJ-1
CJ-1

ROSANGELA

FONTOURA

28/02/2019 a
28/02/2019
20/02/2019 a
22/02/2019
30/01/2019 a
31/01/2019
01/02/2019 a
20/02/2019
21/02/2019 a
28/02/2019
DA 07/01/2019 a

SILVA

23/01/2019

VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO
PAULO

CESAR

DE

06/02/2019
CESAR

DE

SIQUEIRA 11/02/2019 a

PEREIRA

15/02/2019

ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS

FC-06 SILVANA SAMPAIO DA SILVA

ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS

FC-06 SILVANA SAMPAIO DA SILVA

EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA FC-06 RITA DE CASSIA MARTINS
FABIO BRUNO LEMES CRUZ

FC-06

FELIPE MALHEIROS ALVIM

FC-06

FERNANDO

STUCHI

REIS

DE

OLIVEIRA
FERNANDO

STUCHI

REIS

DE

OLIVEIRA
FLAVIA

MARIA

DUARTE

MONTEIRO PASQUALIN

FC-06
FC-06
FC-06

ANTONIO

08/02/2019 a
08/02/2019
28/02/2019 a
28/02/2019
15/02/2019 a
15/02/2019

HENRIQUE 01/02/2019 a

NEPOMUCENO MEIRELLES

06/02/2019

GUSTAVO LEANDRO MARTINS 01/02/2019 a
DOS SANTOS

06/02/2019

RICARDO VON EICHEENDORFF 07/01/2019 a
ESPIRITO SANTO

31/01/2019

RICARDO VON EICHEENDORFF 01/02/2019 a
ESPIRITO SANTO

05/02/2019

RAFAELA CORSALETTI GARCIA 08/02/2019 a
VICENTE

FRANKLANIO SOARES MACIEL

CJ-2

SAVIO PEREIRA CRUZ

FRANKLANIO SOARES MACIEL

CJ-2

SAVIO PEREIRA CRUZ

GERALDO NABARRETE

FC-06 IVAN ESNARRIAGA DA COSTA

GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA FC-06

06/02/2019

SIQUEIRA 06/02/2019 a

PEREIRA
PAULO

01/02/2019 a

08/02/2019
01/02/2019 a
03/02/2019
05/02/2019 a
05/02/2019
01/02/2019 a
01/02/2019

FRANCIONE SOUZA PAES DE 13/02/2019 a
BARROS

22/02/2019
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PARREIRA
HENRIQUE CEZAR GONCALVES
PARREIRA
ISABELLA

NATIARA

FERREIRA

COSTA
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA
DE ALMEIDA
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA
DE ALMEIDA

8

JULIANA CALLEJAS DO ESPIRITO 05/02/2019 a
SANTO

05/02/2019

MARCELA

ALVES

LOPES 01/02/2019 a

MENDES DE OLIVEIRA

04/02/2019

GILCELIA DE OLIVEIRA LEMOS 15/02/2019 a
RAMOS

15/02/2019

FC-06 GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
FC-06 GEOVANA RODRIGUES PEREIRA

FC-06 EVANALDO DOS REIS TEIXEIRA

JACQUES DE BARROS LOPES

CJ-2

JANETE

CLEMENTINO

DO

LIVRAMENTO
JANETE

CLEMENTINO

DO

LIVRAMENTO
JELLI

DE

MORAES

GOMES

ANZOLIN
JULIANO

ANTONIO

GIL

PISTORELLO

FC-06
FC-06

ANGELA

APARECIDA

LIAMARA

VANINI

DA

SILVA

BARROS
LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM

JOSE

CALLEJAS
LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM
CALLEJAS

06/02/2019
JOSE

NASCIMENTO 14/02/2019 a

BRAGA

14/02/2019
11/02/2019 a
11/02/2019
20/02/2019 a
28/02/2019
20/02/2019 a

MAKSEN

AUGUSTO

28/02/2019
DO 05/02/2019 a

NASCIMENTO

08/02/2019

FC-06 ACLEIR SOUZA COSTA MACIEL

CJ-2

EDWIGES

07/01/2019 a
24/01/2019

NAZZARENE 22/02/2019 a

NASCIMENTO
GILVAN

22/02/2019

NASCIMENTO 01/02/2019 a

FC-06 LIDIA SILVERIO NAGAISHI

CJ-2

22/02/2019 a

13/02/2019

FC-06 GILSON LOURENCO RIBEIRO

CJ-2

21/02/2019

GABANA 11/02/2019 a

KELSEN DE FRANCA MAGALHAES FC-06 ERIVELTO BASTOS NOVAIS
LEO MONTEIRO COSTA E SILVA

21/02/2019 a

12/02/2019

BRAGA
DIVINO

08/02/2019

12/02/2019 a

DE QUEIROZ
DIVINO

07/02/2019 a

04/02/2019

FC-06 EVANALDO DOS REIS TEIXEIRA

FC-06 ANTONIO BARBOSA RIBEIRO

15/01/2019

04/02/2019 a

FC-06 MIRIAM CASSIA BOLSANELI

IURY DA COSTA E FARIA

14/01/2019 a

RODRIGUES

22/02/2019
DE 25/02/2019 a

OLIVEIRA

LUIS CEZAR DARIENZO ALVES

CJ-3

FRANKLANIO SOARES MACIEL

LUIS CEZAR DARIENZO ALVES

CJ-3

FRANKLANIO SOARES MACIEL

28/02/2019
13/02/2019 a
15/02/2019
21/02/2019 a
22/02/2019

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

CJ-3

MADELEINE CHRISTIAN FERMINO
NUNES
MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCIO CONCEICAO DE LARA
CUNHA
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA
IZOLANI
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA
IZOLANI
MARLI OSORSKI
MAURO

SERGIO
SERGIO

RODRIGUES
RODRIGUES

DIOGO
MAURO

SERGIO

FC-06
FC-06
FC-06

DE

SOUZA 01/02/2019 a

FORTALEZA

05/02/2019

ROSENI BARBOSA DE SOUZA

RODRIGUES

SANTO

DIOGO

JULIANA CALLEJAS DO ESPIRITO 22/02/2019 a
SANTO
RAPHAELA

26/02/2019
OLIVEIRA

FC-06 OSMAR FERNANDES RIBAS
FC-06 OSMAR FERNANDES RIBAS

CJ-2

CARLOS LUANGA RIBEIRO LIMA

CJ-2

CARLOS LUANGA RIBEIRO LIMA

CUNHA

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA CJ-1

LEANDRO ALEX CARDOSO

FERNANDO

GOMES

BEZERRA
BEZERRA

DO

NASCIMENTO

CJ-4

RAFAEL ZORNITTA

FC-06 CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE

RAFAEL ZORNITTA

CJ-3

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

RAFAEL ZORNITTA

CJ-3

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

RAFAELA

CORSALETTI

GARCIA

VICENTE
RICHARDSON DE JESUS AMARAL
MELLO
RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA

FC-06 VLADIMIR JOSUE ROSA
CJ-2

05/02/2019
01/02/2019 a
05/02/2019
01/02/2019 a
05/02/2019
06/02/2019 a
28/02/2019
01/02/2019 a
01/02/2019
04/02/2019 a
05/02/2019
11/02/2019 a
13/02/2019

MARCIO CONCEICAO DE LARA 20/02/2019 a

LEANDRO ALEX CARDOSO

RAFAEL

LOPES 05/02/2019 a

MELO

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA CJ-1

NILSON

27/02/2019
10/02/2019

FC-06 LUCIANO BORTOLUZO

CJ-2

27/02/2019 a

JULIANA CALLEJAS DO ESPIRITO 06/02/2019 a

FC-06 RODRIGO MARTINS DE JESUS

DIOGO
MAURO

CJ-2

SALOMAO

9

AVANIR DE CARVALHO CORREA

FC-06 WILHIANO SOUZA E SILVA

22/02/2019
07/01/2019 a
31/01/2019
01/02/2019 a
04/02/2019
01/02/2019 a
09/02/2019
12/02/2019 a
12/02/2019
21/02/2019 a
21/02/2019
27/02/2019 a
27/02/2019
01/02/2019 a
01/02/2019
01/02/2019 a
01/02/2019
01/02/2019 a
06/02/2019

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ROSENI BARBOSA DE SOUZA
SANDRA NALU DE CARVALHO
CAMPOS ALMEIDA

FC-06

10

NORMA EDNA MACIEL VIANNA 08/02/2019 a
BOURA

08/02/2019
08/02/2019 a

FC-06 MARCIO NEI RIBEIRO

28/02/2019

SELMA REGINA DA MOTTA

FC-06 HELENA BATISTA CADIDE

SELMA REGINA DA MOTTA

FC-06 HELENA BATISTA CADIDE

SHEILA

LOPES

DE

AMORIM

DONADON

CJ-2

THIAGO MALHEIROS RIBEIRO

FC-06

RONDON

MAIDANA

GOMES
VALERIA RAFAEL DAS MERCES
AIRES CHRYSTAL GIL
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM
SANTOS
VALTER

GETULIO

PEDROTTI

JUNIOR

22/02/2019
25/02/2019 a
25/02/2019
01/02/2019 a

FC-06 FERNANDA DA SILVA RONDON

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

VALDINEY

22/02/2019 a

05/02/2019
01/02/2019 a

SELMA REGINA DA MOTTA
RODRIGO

RODRIGUES

01/02/2019
DE 20/02/2019 a

ARAUJO

20/02/2019

FC-06 ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
FC-06
CJ-3
FC-06

15/02/2019 a
15/02/2019

HELMA AUXILIADORA MARTINS 01/02/2019 a
DA CUNHA BAZAN
CRISTIANE

INES

06/02/2019
BHERING 22/02/2019 a

KIMURA

22/02/2019

ADRIANA FRANCISCA CORSINO 13/02/2019 a
DA SILVA

VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO

FC-06 FABIANA LIMA DA SILVA E SA

VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO

FC-06 FABIANA LIMA DA SILVA E SA

WEBER VIEIRA DE ARAUJO

FC-06

WYLLEM GUIMARAES DA SILVA

FC-06 SHEILA CRISTINA GUERINO

13/02/2019
18/02/2019 a
19/02/2019
20/02/2019 a
28/02/2019

SHIRLEY DE JESUS OLIVEIRA 04/02/2019 a
PEREIRA

04/02/2019
20/02/2019 a
28/02/2019

VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 5341/2016
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 34/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 19367/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): ANDERSON ANDRADE SPÍNOLA

Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Juros de Mora Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de
01/11/2018 a 01/02/2019

6

1%

02/02/2019 a 01/02/2023

03/03/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3032/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 46/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 19572/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): ELITON DIAS PADILHA
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

29/08/2017 a 26/04/2018

12

1%

03/03/2019 a 26/04/2022

02/04/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 4743/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 48/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 19660/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): RAFAEL BEZERRA RIATO
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

10/05/2018 a 18/06/2018

4

1%

07/03/2019 a 18/06/2022

06/04/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3763/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 47/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 19656/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): ISABELA CRISTINA NÉSPOLI
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

01/06/2017 a 13/07/2017

7

1%

26/03/2019 a 13/07/2021

25/04/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 5156/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 45/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 19342/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): YURI ANDRÉ DE BARROS GONÇALVES
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

11/04/2016 a 25/02/2019

3

1%

26/02/2019 a 25/02/2023

27/03/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
ÓBITOS EM FEVEREIRO 2019
EDITAL N. 09/2019 - 1ª ZE - CUIABÁ-MT
RELAÇÃO DE ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Geraldo Fernandes Fidelis Neto, MMº. Juiz da 01.ª Zona Eleitoral de
Cuiabá/MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem
possa interessar, nos termos do artigo 71, IV c/c o artigo 77, ambos do Código Eleitoral, a relação

das inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período
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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das inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período
de 1º a 28 de fevereiro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a qual se
encontra disponível para consulta no átrio do Fórum Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o
MMº Juiz Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no local de costume, no
átrio do Fórum Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove
(12/03/2019). Eu, _________Elizeu Gomes Vieira, Técnico administrativo, que o fiz digitar.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

SEGUNDA VIA DE TÍTULOS 02/2019
EDITAL Nº 10/2019
RELAÇÃO DE SEGUNDA VIA
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, MMº. JUÍZ DA 01.ª ZONA
ELEITORAL DE CUIABÁ/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra disponível
em Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, pelo prazo de dez dias, a relação de
requerimentos de segunda vias deferidas e processadas dos eleitores pertencentes a esta 1ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 17, §
1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/97.
FAZ SABER, ainda, que não houve, no período acima mencionado, requerimentos indeferidos.
FICAM CIENTES os delegados dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE
no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital no DJE/MT. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Fórum Eleitoral pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do
mês de março do ano de dois mil e dezenove (12/03/2019). Eu, _________Elizeu Gomes Vieira,
Técnico administrativo da 1ª ZE-MT, que o digitei.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 12/2019
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 janeiro e fevereiro de 2019, 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 oito dias do mês de março 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
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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

15

ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 338-91.2016.6.11.0003
PROCESSO Nº: 338-91.2016.6.11.0003

PROTOCOLO Nº 103.195/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : GIDALTI FERREIRA DE JESUS - 11012 - VEREADOR - NOBRES
CNPJ : 25.525.731/0001-81

Nº CONTROLE: 110121391170MT2540995

DATA ENTREGA: 06/03/2019 às 18:37:26

DATA GERAÇÃO: 06/03/2019 às 18:41:12

PARTIDO POLÍTICO: PP
ADVOGADO: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE - OAB/MT 6730
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO - COMPLEMENTAR
Realizados os exames na prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras
estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463
/2015, submete-se à apreciação superior o relatório da análise, destacando os itens necessários
ao julgamento das contas apresentadas.
Da análise, pontuamos:
1. Notificado acerca do parecer técnico conclusivo de fl. 25/26, em que se opinou pela
desaprovação das contas, o candidato manifestou-se às fls. 32/33 e juntou os documentos de fls.
34/37.
2. Na sequência, foi elaborada nova manifestação técnica (fl. 39/40), pugnando pela
desaprovação em razão de algumas impropriedades/irregularidades, abaixo transcritas, não terem
sido sanadas:
"2º) omissão de despesa de campanha com utilização de veículo e respectivo combustível gasto.
Verifica-se que na retificadora (fl. 34/35) o candidato faz o lançamento apenas de despesa com
combustível, permanecendo omissão quando ao registro da despesa com o combustível gasto.
3º) omissão de despesa de campanha com material gráfico.
Mesmo com a retificadora, o candidato não lançou os gastos com o material gráfico produzido e
utilizado em campanha".
3. Nova prestação de contas retificadora inseriu o gasto com material gráfico, sendo esclarecido
pelo candidato que se tratou de doação estimada. Nesse sentido, juntou cópia da nota fiscal em
nome do PDT de Nobres, referente aos santinhos (fl. 49). Assim, referida inconsistência foi sanada.
4. Permanece a omissão em relação a utilização de veículo, vez que registrado gasto de
combustível. Apesar da despesa não ter sido inserida no campo especificado na prestação de
contas, foi juntada cópia de documento de veículo em nome do candidato (fl. 37), sendo
esclarecido na petição de fls. 32/33 que referido veículo foi utilizado na campanha. Tal fato gera
ressalva.
Tendo em vista o resultado da análise, este examinador opina pela:
1. Aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 68 da Resolução n.º 23.463/2015;
2. Intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da
Resolução TSE nº 23.463/2015);
3. Remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 59,
§ 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015; e
4. Conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE n. 23.463
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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§ 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015; e
4. Conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE n. 23.463
/2015, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Rosário Oeste, 11 de março de 2019.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 5/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, MMª. Juíza da 5ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, 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 14/03/2019 será realizada a inutilização dos
documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser procedida durante o horário
do expediente, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua dos Flamboyants nº 220 N, Centro,
nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa:
Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE e Protocolo de Entrega de Título Eleitoral - PETE
- Prazo de guarda: 5 anos
Lotes

Ano

Vencimento do Prazo para Conservação

11 à 39

2012

2017

01 à 45

2013

2018

01

2014

01/2019

Formulário de Justificativa Eleitoral (Apresentado no Dia do Pleito) - Prazo de guarda: 1 ano
Eleição

Vencimento do Prazo para Conservação

2014 - 1º e 2º turno

2015

Cadernos de Votação - Prazo de guarda: 10 anos
Eleição

Vencimento do Prazo para Conservação

2008 - Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato

2018

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima
Senhora Juíza 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 Nova
Mutum-MT, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Bianca Giordani
Carlot Morais, Chefe de Cartório da 5ª Zona Eleitoral, digitei e assinei, com base na Portaria nº 9
/2016/5ªZE.
BIANCA GIORDANI CARLOT MORAIS
Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 95-64.2018.6.11.0008
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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Processo n.º 95-64.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido Democrático Trabalhista-PDT de Alto Araguaia/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Democrático Trabalhista-PDT de Alto Araguaia/MT, que manteve representação municipal
válida durante o período eleitoral.
Às fls. 06/08, constam informações que denotam ausência de extrato bancário e de indícios de
recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 12/14).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
de Alto Araguaia/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553
/2017, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Autos n.º 308-41.2016.6.11.0008
Natureza: Ação Penal
Réu: Fábio Souza Cardoso
Nilva Pena da Silva
Advogada: Deuzânia Marques Vilela Alves-OAB/MT 5.177-B
Vistos.
Cuida-se de ação penal instaurada em desfavor de Fábio Souza Cardoso e Nilva Pena da Silva em
razão de infração ao art. 289 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral).
A denúncia foi recebida (fls. 53/54) e, em audiência, realizada no dia 22 de novembro de 2016,
oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos nos termos
do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelos réus (fls. 71/72).
Os autos se encontram instruídos com comprovantes de pagamento da prestação pecuniária (fls.
79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 118) e de comparecimento dos réus em juízo (fls. 81, 83, 86, 87, 90, 91,
92, 100, 104, 115, 117, 125).
Com relação ao réu, Fábio Souza Cardoso, houve audiência de justificação em razão de sua
conduta desidiosa no que concerne ao seu comparecimento em juízo, o que resultou na
prorrogação do seu período de prova por mais 03 (três) meses (fls. 127/128).
Escoado o prazo, o Ministério Público Eleitoral, às fls. 131/132, postou-se pela extinção da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Escoado o prazo, o Ministério Público Eleitoral, às fls. 131/132, postou-se pela extinção da
punibilidade dos réus, sob o argumento de que inexiste nos autos notícia de prática de novo delito
e de revogação do benefício no período de prova.
Ante o exposto, tendo em vista o constante nos autos e acolhendo a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, declaro a extinção da punibilidade de Fábio Souza Cardoso e Nilva Pena da Silva
pela conduta capitulada na denúncia, com fulcro nos artigos 61 do CPP e 89, § 5º da Lei n. 9.099
/95.
Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a sentença, expeça-se o Cartório Eleitoral a certidão de crédito advocatício
apontada à fl. 71 vº em favor da advogada, nomeada como defensora dativa, Dra. Deuzânia
Marques Vilela Alves-OAB/MT 5.177-B, para que possa efetuar a sua execução junto à Justiça
Federal, tendo em vista que os honorários advocatícios devidos pelo exercício da defensoria dativa
deverão ser pagos pelo mesmo Poder que recolhe as custas judiciais, mantém, administra e dirige
a Defensoria Pública, ou seja, o Poder Executivo, por meio da Fazenda Nacional.
Após, arquive-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 126-84.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social-PROS de Alto Taquari/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Republicano da Ordem Social-PROS de Alto Taquari/MT, que manteve representação
municipal válida durante o período eleitoral.
Às fls. 03/05, constam informações que denotam ausência de extrato bancário e de indícios de
recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 12/14).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 15/16).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIALPROS de Alto Taquari/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n.
23.553/2017, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz 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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

19

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 120-77.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido da República- PR de Alto Taquari/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido da República-PR de Alto Taquari/MT, que manteve representação municipal válida durante
o período eleitoral.
Às fls. 03/05, constam informações que denotam extrato bancário sem movimentação financeiro e
ausência de indícios de recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de
origem não identificada e de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 10/12).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 13/14).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA-PR de Alto Taquari
/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determino
a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 99-04.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido Rede Sustentabilidade-REDE de Alto Araguaia/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Rede Sustentabilidade-REDE de Alto Araguaia/MT, que manteve representação municipal
válida durante o período eleitoral.
Às fls. 05/07, constam informações que denotam não movimentação financeira no extrato bancário
e ausência de indícios de recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de
origem não identificada e de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 11/13).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 14/15).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo 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

Ano 2019 - n. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

20

Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE-REDE de
Alto Araguaia/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553
/2017, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 135-46.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido Social Democrático-PSD de Ponte Branca/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Social Democrático-PSD de Ponte Branca/MT, que manteve representação municipal
válida durante o período eleitoral.
Às fls. 03/05, constam informações que denotam ausência de extrato bancário e de indícios de
recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
de fundo partidário.
Regularmente notificada, por meio de seu órgão regional, a agremiação partidária deixou
transcorrer in albis o prazo de 03 (três) dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 13/16).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 17/18).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD de
Ponte Branca/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553
/2017, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 103-41.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido da Mulher Brasileira-PMB de Alto Araguaia/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido da Mulher Brasileira-PMB de Alto Araguaia/MT, que manteve representação municipal
válida durante o período eleitoral.
Às fls. 05/07, constam informações que denotam ausência de extrato bancário e de indícios de
recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 11/13).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 15/16).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA-PMB de
Alto Araguaia/MT e, consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553
/2017, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

CONTAS NÃO PRESTADAS-ELEIÇÕES 2018
Processo n.º 104-26.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas de Campanha-Eleições 2018
Interessado: Partido Verde-PV de Alto Araguaia/MT
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Verde-PV de Alto Araguaia/MT, que manteve representação municipal válida durante o
período eleitoral.
Às fls. 05/07, constam informações que denotam ausência de extrato bancário e de indícios de
recebimento pela agremiação partidária de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
de fundo partidário.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 03 (três)
dias para apresentar sua prestação de contas (fls. 11/14).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas (fls. 15/16).
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do PARTIDO VERDE-PV de Alto Araguaia/MT e,
consequentemente, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determino a perda
do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a suspensão do registro ou da anotação
do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

DECISÕES
DEFERIMENTO PARCELAMENTO DE MULTA
Processo n.º: 107-78.2018.6.11.0008
Espécie: Composição de Mesa Receptora
Requerente: Willian Soares da Silva
Vistos,
Após condenação ao pagamento de multa, no valor de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta
centavos), em razão de ausência aos trabalhos eleitorais no primeiro e segundo turno, foi
apresentado o requerimento de fls. 15/16, acompanhado de atestado de matrícula, no qual o
mesário faltoso requer a redução da multa ou sua isenção ou seu parcelamento.
Pois bem, considerando que não restou colacionado aos autos qualquer justificativa acerca da
ausência do mesário aos trabalhos eleitorais no primeiro e segundo turno, bem como comprovante
da alegação de sua hipossuficiência e o meu posicionamento de que tal multa deve ter caráter
pedagógico, indefiro o requerimento quanto à redução da multa ou sua isenção.
Quanto ao pedido de parcelamento de multa eleitoral, denota-se que encontra amparo legal nos
seguintes dispositivos legais:
Art. 11, § 8º, III da Lei n.º 9.504/97: o parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja
ele eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 60 (sessenta)
meses, desde que não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) de sua renda.
Art. 10 da Lei n.º 10.522/02: Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
Art. 13 da Lei n.º 10.522/02: O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Ante ao exposto, atento às condições do caso concreto e aos citados dispositivos legais, DEFIRO
O PARCELAMENTO DA MULTA imposta ao mesário faltoso em 10 parcelas mensais a serem
calculadas nos termos do art. 13 da Lei n.º 10.522/02.
Considerando que o cálculo da parcela deve ser realizado no mês correspondente ao do
pagamento, não sendo possível calculá-la antecipadamente por depender da taxa SELIC mensal,
necessário se faz que o eleitor compareça mensalmente ao Cartório Eleitoral para a retirada da
correspondente guia de recolhimento cujo prazo final para pagamento é o último dia de cada mês,
sendo que o pagamento da primeira parcela já deverá ser feito até o dia 31/03/2019.
Em consequência, intime-se o eleitor, por meio de oficial de justiça, dos termos da presente
decisão para que tome ciência da necessidade de comparecer mensalmente ao Cartório Eleitoral
para retirada da guia de recolhimento da parcela correspondente e juntada aos autos do
comprovante de pagamento no prazo de 24 horas após a quitação, observando-se, inclusive, o
aludido prazo final para quitação da primeira parcela.
Certifique-se o trânsito em julgado a contar da juntada do AR de fl. 18 vº.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Certifique-se o trânsito em julgado a contar da juntada do AR de fl. 18 vº.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia, 11 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 22/2019
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz em substituição legal na 9ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita na 9ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, o processo nº 89-54.2018.6.11.0009, Classe: RSE - Regularização de
Situação do Eleitor, interposto pelo Ministério Público Eleitoral requerendo o cancelamento das
operações de transferências de inscrições eleitorais feitas para o Município de Pontal do AraguaiaMT, no ano de 2016, pelo(a) eleitor(a) abaixo relacionado(a), o qual não foi localizado no endereço
existente nos registros da Justiça Eleitoral, bem como no endereço fornecido pelo Ministério
Público Eleitoral, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido. Sendo assim, fica o(a)
eleitor(a) abaixo qualificado(a) NOTIFICADO para apresentar contestação, no prazo de cinco dias,
após o decurso do prazo deste edital, nos termos do art. 77, inciso II do Código Eleitoral:
CHEILA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no título eleitoral nº 059119101015,
portadora do RG 5558898 SSP/GO, CPF 038.810.271-30, natural de Jussara/GO, filha de
Sebastião Ribeiro de Souza e Maria de Lourdes da Silva Araújo
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do
cartório eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos doze dias do mês de
março de dois mil e dezenove. Eu,____________, Klenya Lúcia Barcelos Souza, Servidora
Requisitada da 9ª ZE-MT, digitei e segue assinado pelo Chefe de Cartório.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório
Aut. Port. 03/2017/9ZE

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 171-85.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Republicano Brasileiro - Pontal do Araguaia /MT
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Republicano Brasileiro - PRB, município de Pontal do Araguaia- /MT, referente à
campanha eleitoral de 2018.
Às fls. 03/06, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.

O representante do partido político foi intimado a prestar contas (fls. 09/10), no prazo de setenta e
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O representante do partido político foi intimado a prestar contas (fls. 09/10), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 11.
Manifestação ministerial juntada à fl. 12, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de
Pontal do Araguaia /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 1º de março de 2019
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO Nº 156-19.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - General Carneiro /MT
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, município de General Carneiro /MT, referente
à campanha eleitoral de 2018.
Às fls. 03/06, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
O representante do partido político foi intimado a prestar contas (fls. 10/11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 11, verso.
Manifestação ministerial juntada à fl. 12, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.

O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do
município de General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 1º de março de 2019
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

INTIMAÇÕES
PROC. PC 358-64.2016.6.11.0009
Processo n.º358-64.2016.6.11.0009
Natureza: Prestação de Contas
Procedência: Araguaiana - MT
Candidato(a): Debora Aparecida Stocco Sia
Advogado(a): Domingos Sávio de Souza - OAB/MT n.º 18.772
Visto, etc.
Trata-se de prestação de contas tempestivamente apresentada pelo(a) candidato(a) ao cargo de
prefeito DEBORA APARECIDA STOCCO SIA, referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha relativa às eleições municipais de 2016, conforme dispõem a Lei 9.504
/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foi expedido o Edital nº 52/2016, que divulgou as contas, publicado no DJE/TRE-MT nº 2283,tendo
decorrido o prazo de 3 (três) dias sem impugnação, conforme certidão de fl. 24.
Procedida à análise das contas respectivas, o(a) candidato(a) foi intimado(a), via DJE/TRE-MT (fl.
18/19), a regularizar as inconsistências/irregularidades apontadas.
Entretanto, o(a) candidato(a) quedou-se silente, deixando transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fl. 20).
À fl. 21, consta o parecer conclusivo, que opina pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou à fl. 23, pugnando, também,pela desaprovação
das contas.
É a síntese. Fundamento. Decido.
A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.463/2015 dispõem acerca da arrecadação e
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A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.463/2015 dispõem acerca da arrecadação e
aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, bem como prescrevem que cabe à Justiça
Eleitoral manifestar-se pela regularidade ou não das contas apresentadas.
No caso dos autos, foi necessária a notificação do(a) candidato(a) para que sanasse as
irregularidades apontadas no relatório preliminar (fl. 17).
Entretanto, o(a) prestador(a) deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, nada
esclarecendo quanto à inobservância do §1º do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/15,referente a
doação no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), demonstrando seu desinteresse em atender
à solicitação desse Juízo, se furtando ao dever de colaborar para a solução da irregularidade
apontada.
O art. 18 da Resolução TSE nº 23.463 diz que:
Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de
serviços.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se na hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo
doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade,
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 26.
A exigência de transferência eletrônica para realização de doação acima de R$ 1.064,10 visa coibir
a possibilidade de manipulações e transações transversas que ocultem ou dissimulem eventuais
ilicitudes, como a utilização de fontes vedadas de recursos e a desobediência aos limites de
doação.
Como bem salientado peloparecerista no documento de fl. 21, a doação recebida em desacordo
com a norma foi utilizada, o que resta caracterizada a irregularidade.
Desse modo, assim agindo, o(a) candidato(a) retirou da Justiça Eleitoral a possibilidade de
fiscalização sobre a regularidade da origem do recurso empregado em sua campanha, na medida
em que informação imprescindível restou ausente dos autos.
Assim, unidade técnica entendeu que as contas deveriam ser julgadas desaprovadas.
Dispõe o art. 26 da citada resolução que:
Art. 26. O recurso de origem não identificada não pode ser utilizado por partidos políticos e
candidatos e deve ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras; e/ou
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até cinco dias após o trânsito em julgado da decisão
que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento das informações à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.
Desta forma, restou configurado infração ao disposto nos artigos acima, pois ilegal a utilização de
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Desta forma, restou configurado infração ao disposto nos artigos acima, pois ilegal a utilização de
recurso de origem não identificada, ensejando o recolhimento do recurso ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até cinco dias após o trânsito em
julgado desta decisão.
Nesse sentido, destaco recentes julgadosdo TSE:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. VÍCIOS DO ART. 275
DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, suspendeu liminarmente a eficácia da
expressão "sem individualização dos doadores", constante da parte final do § 12 do art. 28 da Lei
Federal nº 9.504/97, razão pela qual não há como adotar a tese do embargante de que seria
aplicável essa ressalva (ADI nº 5394 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20.11.2015).
2. Os recursos de natureza não identificada verificados nas prestações de contas de campanha
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade de sua utilização por
todos os players da competição eleitoral , incluindo candidatos ou partidos políticos.
3. O disposto no art. 29 da Res.-TSE n° 23.406/2014 não enseja a incidência da ressalva do art.
16 da Constituição Federal.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 200464,
Acórdão de 05/05/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 17/06/2016, Página 47 )
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 26, § 3º, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.406/2014. DOADOR ORIGINÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IRREGULARIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nos 83 DO STJ e 30 do TSE.
APLICABILIDADE DO ART. 29 DA MENCIONADA RESOLUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA QUANTIA CORRESPONDENTE AOS
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO.
1. Os doadores de campanha eleitoral devem ser identificados, inclusive nas doações
indiretamente recebidas pelos candidatos, a fim de possibilitar a fiscalização por essa Justiça
Especializada, notadamente a fim de se coibir a arrecadação de recursos oriundos de fontes
vedadas, nos termos do art. 26, § 3º, da Resolução-TSE nº 23.406/2014.
2. O recolhimento ao Tesouro Nacional, pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros,
dos recursos de origem não identificada apurados na prestação de contas de campanha é medida
que se impõe, nos termos do art. 29 da mencionada resolução.
3. A regra estabelecida no art. 29 da aludida resolução visa apenas a garantir efetividade e a dar
fiel cumprimento ao regramento atinente à prestação de contas, razão pela qual não há que se
falar em ultraje ao princípio da anualidade eleitoral.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 235718, Acórdão de 15/09/2016, Relator(a)
Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/10/2016, Página 31-32 )
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AGR
MANEJADO EM 11.5.2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). PRAZO. DILAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
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MANEJADO EM 11.5.2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). PRAZO. DILAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
OFENSA INEXISTENTE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. No processo de prestação de contas, não se admitem documentos apresentados na fase
recursal, quando o candidato, intimado para o saneamento das falhas detectadas, deixa de se
manifestar tempestivamente. Incidência da regra da preclusão. Precedentes.
2. A não identificação da origem de doações recebidas pelo candidato constitui irregularidade
grave a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes.
3. Inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades são
graves a ponto de inviabilizar o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, assim como
quando não constarem do acórdão regional elementos que permitam aferir o quanto representam
em relação ao total de recursos movimentados na campanha. Precedentes.
4. Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014, os recursos de origem não identificada
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 237869, Acórdão de 13/09/2016, Relator(a)
Min. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 30/09/2016 )
Por fim, foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas
não registradas na prestação de contas em exame, configurando omissão de despesa.
As transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas e não registradas na prestação
de contas do(a) candidato(a) também se revelam irregularidade de natureza gravíssima, pois
danificam consideravelmente a prestação de contas de campanha, especialmente quandosequer
foi apresentada manifestação com o fim de demonstrar a regularidade das transferências de forma
a não incorrer na omissão de despesa.
A omissão de despesa eleitoral, configurada pela ausência de registro de doações realizadas a
outros candidatos(art. 29, XIV, da Resolução TSE nº 23.463/15), é irregularidade que enseja a
desaprovação das contas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral:
"[...]. Prestação de contas de campanha. Vícios insanáveis. [...]. 1. As falhas apontadas pela Corte
Regional - em especial a não apresentação de recibos eleitorais, a existência de valores que não
transitaram em conta bancária, bem como a omissão de receitas e despesas - comprometem a
regularidade das contas de campanha e ensejam a sua desaprovação. [...]"
(Ac. de 19.5.2011 no AgR-REspe nº 4005639, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
Dispositivo:
Diante do exposto, em consonância com a manifestação ministerial, e com supedâneo no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, DESAPROVO as contas
referentes às eleições municipais 2016 prestadas pelo(a) candidato(a)DEBORA APARECIDA
STOCO SIA.
Nos termos do art. 26 da Resolução TSE nº 23.463/2015, fica o(a) candidato(a) obrigado(a), no
prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, recolher ao Tesouro
Nacional, via Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob
pena de encaminhamento das informações à representação estadual ou municipal da AdvocaciaGeral da União para fins de cobrança.
Em não havendo o pagamento no prazo, informe a Advocacia Geral da União, com atuação no
estado de Mato Grosso, via ofício, com cópia destes autos, para as providências legais.
Transitada em julgado, façam-se as anotações pertinentes (SICO) e arquivem-se os autos com as
baixas de estilo.
P.R.I.C.
Barra do Garças - MT, 21 de junho de 2017.
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P.R.I.C.
Barra do Garças - MT, 21 de junho de 2017.
FERNANDO DA FOSÊCA MELO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 09/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Cláudia Beatriz Schmidt, Juíza 10ª Zona Eleitoral Rondonópolis - MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital n. 06/2019 que redesigna o local abaixo para
realização do descarte dos documentos abaixo elencados, FAZ SABER, que consoante decisão de
fls. 02, do procedimento administrativo nº 34-66.2019.6.11.0010, nos termos do art. 55 da
Resolução nº 21.538/03, c/c art. 11º e nas disposições constantes do Provimento nº 9/2014 da
Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, será procedido ao descarte dos materiais abaixo
elencados, através de processo mecânico (fragmentação/doação) no dia 20 de março de 2019, a
partir das 9hs na COOPERCILA - Cooperativa de Reciclagem de Lixo, sito na Rua Militão Alves de
Souza, nº 402 - Bairro: Jardim da Flores, nesta cidade, podendo tal ato ser acompanhado por
quem interessar possa.
Documentos para descarte - Rondonópolis/MT
RAE/PETE - Lotes: 001 a 009 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 01
RAE/PETE - Lotes: 010 a 012 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 02
RAE/PETE - Lotes: 013 a 015 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 03
RAE/PETE - Lotes: 016 a 019 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 04
RAE/PETE - Lotes: 020 a 021 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 05
RAE/PETE - Lotes: 022 a 023 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 06
RAE/PETE - Lotes: 024 a 027 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 07
RAE/PETE - Lotes: 027 a 030 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 08
RAE/PETE - Lotes: 031 a 035 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 09
RAE/PETE - Lotes: 035 a 040 (exceto o 36) - 10ª Zona
- Rondonópolis/MT - Caixa 10
RAE/PETE - Lotes: 041 a 044 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 11
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RAE/PETE - Lotes: 044 a 047 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 12
RAE/PETE - Lotes: 047 a 050 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 13
RAE/PETE - Lotes: 051 a 054 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 14
RAE/PETE - Lotes: 055 a 058 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 15
RAE/PETE - Lotes: 059 a 061 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 16
RAE/PETE - Lotes: 062 a 064 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 17
RAE/PETE - Lotes: 065 a 067 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 18
RAE/PETE - Lotes: 068 a 070 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 19
RAE/PETE - Lotes: 071 a 073 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 20
RAE/PETE - Lotes: 074 a 075 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 21
RAE/PETE - Lotes: 076 a 077 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 22
RAE/PETE - Lotes: 077 a 080 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 23
RAE/PETE - Lotes: 080 a 081 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 24
RAE/PETE - Lotes: 081 a 083 - 10ª Zona
- Rondonópolis/MT - Caixa 25
RAE/PETE - Lotes: 083 a 084 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 26
RAE/PETE - Lotes: 085 a 086 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 27
RAE/PETE - Lotes: 086 a 089 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 28
RAE/PETE - Lotes: 090 a 095 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 29
RAE/PETE - Lotes: 095 a 100 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 30
RAE/PETE - Lotes: 101 a 108 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 31
RAE/PETE - Lotes: 109 a 118 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 32
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RAE/PETE - Lotes: 119 a 127 - 10ª Zona -
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2014

05 ANOS

2014
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05 ANOS
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2014
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2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2011

05 ANOS

RAE/PETE - Lotes: 001 a 025 - 36ª zona - Itiquira/MT

2011

05 ANOS

RAE/PETE - Lotes: 001 a 015 - 36ª zona - Itiquira/MT

2012

05 ANOS

RAE/PETE - Lotes: 001 a 020 - 36ª zona - Itiquira/MT

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

2014

05 ANOS

Rondonópolis/MT - Caixa 33
RAE/PETE - Lotes: 128 a 136 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 34
RAE/PETE - Lotes: 137 a 142 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 35
RAE/PETE - Lotes: 143 a 146 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 36
RAE/PETE - Lotes: 146 a 151 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 37
RAE/PETE - Lotes: 152 a 156 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 38
RAE/PETE - Lotes: 157 a 162 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 39
RAE/PETE - Lotes: 163 a 168 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 40
RAE/PETE - Lotes: 169 a 182 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 41
RAE/PETE - Lotes: 183 a 196 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 42
RAE/PETE - Lotes: 197 a 200 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 43
RAE/PETE - Lotes: 201 a 202 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 44
RAE/PETE - Lotes: 203 a 211 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 45
RAE/PETE - Lotes: 212 a 230 - 10ª Zona Rondonópolis/MT - Caixa 46
RAE/PETE - Lotes: 018 a 024 - Itiquira/MT - Caixa
Única

RAE/PETE - Lotes: 001 a 002 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 01
RAE/PETE - Lotes: 003 a 005 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 02
RAE/PETE - Lotes: 006 a 008 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 03
RAE/PETE - Lotes: 009 a 012 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 04
RAE/PETE - Lotes: 013 a 015 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 05
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RAE/PETE - Lotes: 016 a 019 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 06
RAE/PETE - Lotes: 020 a 021 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 07
RAE/PETE - Lotes: 022 - 45ª zona - Rondonópolis/MT Caixa 08
RAE/PETE - Lotes: 023 a 027 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 09
RAE/PETE - Lotes: 028 a 029 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 10
RAE/PETE - Lotes: 030 a 032 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 11
RAE/PETE - Lotes: 033 a 037 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 12
RAE/PETE - Lotes: 038 a 039 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 13
RAE/PETE - Lotes: 040 a 042 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 14
RAE/PETE - Lotes: 043 a 045 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 15
RAE/PETE - Lotes: 046 047 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 16
RAE/PETE - Lotes: 048 - 45ª zona - Rondonópolis/MT Caixa 17
RAE/PETE - Lotes: 049 a 051 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 18
RAE/PETE - Lotes: 052 a 054 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 19
RAE/PETE - Lotes: 055 a 059 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 20
RAE/PETE - Lotes: 060 a 061 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 21
RAE/PETE - Lotes: 062 a 063 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 22
RAE/PETE - Lotes: 064 a 067 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 23
RAE/PETE - Lotes: 068 a 069 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 24
RAE/PETE - Lotes: 070 a 071 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 25
RAE/PETE - Lotes: 072 a 073 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 26
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RAE/PETE - Lotes: 074 a 076 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 27
RAE/PETE - Lotes: 076 a 077 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 28
RAE/PETE - Lotes: 078 a 079 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 29
RAE/PETE - Lotes: 079 - 45ª zona - Rondonópolis/MT Caixa 30
RAE/PETE - Lotes: 080 a 082 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 31
RAE/PETE - Lotes: 082 - 45ª zona - Rondonópolis/MT Caixa 32
RAE/PETE - Lotes: 083 a 084 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 33
RAE/PETE - Lotes: 085 a 086 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 34
RAE/PETE - Lotes: 087 a 089 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 35
RAE/PETE - Lotes: 090 a 092 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 36
RAE/PETE - Lotes: 093 a 095 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 37
RAE/PETE - Lotes: 096 a 098 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 38
RAE/PETE - Lotes: 100 a 107 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 39
RAE/PETE - Lotes: 108 a 117 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 40
RAE/PETE - Lotes: 118 a 126 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 41
RAE/PETE - Lotes: 127 a 137 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 42
RAE/PETE - Lotes: 138 a 143 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 43
RAE/PETE - Lotes: 144 a 147 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 44
RAE/PETE - Lotes: 148 a 151 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 45
RAE/PETE - Lotes: 152 a 154 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 46
RAE/PETE - Lotes: 155 a 160 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 47
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RAE/PETE - Lotes: 161 - 45ª zona - Rondonópolis/MT -
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2008
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2008
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2008
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2009
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10 ANOS

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

Ofícios Expedidos - 10ª zona

2008

10 ANOS

Ofícios Circ. Expedidos - 10ª zona

2008

10 ANOS

Caixa 48
RAE/PETE - Lotes: 162 a 169 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 49
RAE/PETE - Lotes: 170 a 179 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 50
RAE/PETE - Lotes: 180 a 198 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 51
RAE/PETE - Lotes: 199 a 203 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 52
RAE/PETE - Lotes: 204 a 205 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 53
RAE/PETE - Lotes: 206 a 223 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 54
RAE/PETE - Lotes: 224 a 252 - 45ª zona - Rondonópolis
/MT - Caixa 55
RAE/PETE - Decisão Coletiva - Lotes: 469 a 472 - 45ª
zona - Rondonópolis/MT
RAE/PETE - Decisão Coletiva - Lotes: 001 a 201 - 45ª
zona - Rondonópolis/MT
Cadernos de Votação Eleições 2008 - Seções de 001 a
307 - 10ª zona - Rondonópolis/MT
Suprimento de fundos (Procedimento administrativo) 10ª zona
Editais Diversos - 10ª zona
Multas Eleitorais (processadas fase 078) Quitação de
Multa no sistema ELO - Off Line - 10ª zona
Multas Eleitorais (processadas fase 078) Quitação de
Multa no sistema ELO Volumes 1, 2, e 3 - 10ª zona
Multas Eleitorais pagas que não foram processadas
fase 078 - Quitação de Multa no sistema ELO - pois os
títulos estão cancelados - 10ª zona
Quitação Eleitoral ASE 078 Lotes de 001 a 012 - 10ª
zona
Requerimento de Justificativa de ausência as urnas
(DEFERIDO) - 10ª zona
Requerimento de Justificativa de ausência as urnas
(INDEFERIDO) - 10ª zona
Ofícios Recebidos - 10ª zona
Ofícios Recebidos (Relação de Func. Órgãos públicos)
10ª zona
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Comunicação de Óbito

2008

10 ANOS

Guias de Multas pagas - 45ª zona

2009

10 ANOS

Comunicação de Óbito ASE 019 - 45ª zona

2006/2007/2008 e
2009

10 ANOS

Ofícios Expedidos - 45ª zona

2007/2008 e 2009

10 ANOS

Emails Expedidos - 45ª zona

2009

10 ANOS

2007 a 2009

10 ANOS

Editais - 45ª zona

E, para conhecimento a todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis aos 12 dias mês de março de 2019. Eu,
Hiromi Mizobe, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 30-29.2019.6.11.0010
Autor: Ministério Público Eleitoral
Acusado: José Carlos Batista
Advogado: Alex Roece Onassis - OAB/MT 17.933
Vistos etc.
Considerando os documentos de fls. 90/91, determino a suspensão da audiência marcada para o
próximo dia 18/03/2019, e promova-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 135-25.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 136-10.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 138-77.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

37

Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 139-62.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 153-46.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
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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Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 134-40.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 156-98.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 157-83.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO: 48-69.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
/MT
ADVOGADO - ROGÉRIO CAETANO DE BRITO - OAB/MT 16.581
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.6-11.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA - PROCESSO Nº 482-29.2016.6.11.0015
PROCESSO:

482-29.2016.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

INTERESSADO:

JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO:

DANIELA CAETANO DE BRITO AOB/MT: 9880/O

Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a vereador JOSE
DOS SANTOS VASCONCELOS, no município de Novo Santo Antônio/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final, foi publicado o edital relativo à abertura de prazo
para impugnação, que, por sua vez, transcorreu in albis.
Sentença de primeiro grau às fls. 56/57, anulada pela corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral,
acórdão às fls. 87/92.
A advogada da parte prestadora de contas fez carga dos autos e juntou documentos às fls. 102/106
Nas fls. 107/108 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas.
Nas fls. 110/111 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
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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Nas fls. 110/111 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante
opina pela aprovação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas parcial foi entregue de acordo com o
prazo, em observância ao art. 43 da Resolução TSE nº 23.463/2015. A prestação de contas foi
entregue fora do praz estipulado pela supracitada resolução, porém foi entregue de forma
espontânea, sem prejudicar a análise da prestação de contas ou gerar embaraços aos trabalhos
da serventia eleitoral.
Nota-se, outrossim, que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar que o prestador de contas trouxe aos autos os documentos cuja ausência
ensejara a desaprovação das contas em primeira instância, sentença anulada pela corte do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
Com exceção da entrega da prestação de contas fora do prazo estipulado pela legislação, não foi
identificada irregularidade.
É o que se pode depreender do parecer técnico conclusivo.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 68, I da Resolução TSE 23.463/2015, APROVO AS CONTAS
prestadas pelo candidato a vereador JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, regularize-se a situação eleitoral do
candidato quanto à prestação de contas das eleições de 2016, se necessário, e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 155-16.2018.6.11.0015
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 142-17.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 141-32.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 140-47.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março 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 Nº 124-93.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PODEMOS - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 123-11.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 122-26.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 121-41.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PATRIOTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
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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teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 120-56.2018.6.11.0015
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 118-86.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 117-04.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março 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 Nº 115-34.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PODEMOS - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 112-79.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 111-94.2018.6.11.0015
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

AUTOS: 46-02.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Ante o teor da certidão à fl. 07, DETERMINO a expedição de novo mandado de citação.
Cumpra-se
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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Ante o teor da certidão à fl. 07, DETERMINO a expedição de novo mandado de citação.
Cumpra-se
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

AUTOS: 39-78.2016.6.11.0015
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos, etc.
Considerando o retorno da comunicação postal, conforme AR à fl.27, DETERMINO que o
interessado seja notificado pessoalmente do teor da sentença às fls.24-25
Cumpra-se
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

AUTOS: 137-92.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos, etc.
Ante a inefetividade dos serviços dos correios no município de Novo Santo Antônio/MT,
DETERMINO a citação da agremiação partidária indicada em epígrafe via oficial de justiça.
Cumpra-se
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 143-02.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 144-84.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março 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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Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 147-39.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 148-24.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 69-45.2018.6.11.0015
INTERESSADO: DEMOCRATAS - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 73-82.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PODEMOS - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
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.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 74-67.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 75-52.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 76-37.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

49

Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 78-07.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 139-62.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.10), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Nas fl. 11 consta parecer do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela não prestação
das contas em apreço e, à fl.13-16, a manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes às eleições gerais de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, IV, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na
a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, conforme o art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 11 de março de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 80-74.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

50

Em virtude da ausência de procurador constituído nos autos, DETERMINO a notificação do inteiro
teor da sentença ao órgão partidário municipal, bem como a notificação do julgamento das
presentes contas como não prestadas aos respectivos órgãos estadual e nacional, via
correspondência com aviso de recebimento.
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.
Após o retorno dos avisos de recebimento, arquive-se
São Félix do Araguaia, 11 de março de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 18/2019
O Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz em substituição da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, na forma do disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553
/2017,
FAZ SABER a todos os candidatos, partidos políticos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral,
bem como qualquer outro interessado, que o partido político abaixo listado apresentou
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 TSE nº 23.553/2017.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2018/2022802018/98990/4
/19
Município de Vila Rica/MT
Protocolo

Processo

Partido Político
Partido Podemos - PODE

2.850/2019

7-65.2019.6.11.0016

Leotermo Dias - Presidente
Tainara Aparecida da Silva Caçol - Tesoureira

FAZ SABER, ainda, que o respectivo processo de prestação de contas encontra-se disponível para
consulta nas dependências da sede do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, situado na Av. Perimetral
Sul, esquina com a Rua Vinte e Um de Abril, nº 266, Setor Sul, Vila Rica-MT.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Vila Rica, aos sete dias do mês de março 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.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

EDITAL Nº 17/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16/02/2019 a 28/02/2019)

O Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz em substituição da 16ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz em substituição 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 fevereiro de
2019 a 28 de fevereiro 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 março 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.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

DUPLICIDADE
EDITAL Nº 19/2019
O Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz em substituição da 16ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso,
No uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que do presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que foi identificada coincidência de dados entre as inscrições seguintes,
que originou a duplicidade - 1DBR1902611031:
Nome do eleitor

UF/Zona

Inscrição

Data domicílio

Gabriela Petira Jesus Figueiredo

PA/46

074456361392

30/03/2016

Gabriela Potira Jesus Figueireido

MT/16

074456371376

11/02/2019

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 3 (três) dias.
Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, ao sétimo dia do mês de março de dois mil e dezenove.
Eu,____________, Julliane Silva Conceição, Analista Judiciária, digitei e conferi o presente edital
que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

EDITAL Nº 10/2019
CITAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, determina a CITAÇÃO dos mesários faltosos abaixo
relacionados, para que apresentem justificativa pelo não comparecimento aos trabalhos eleitorais
nas Eleições Gerais 2018, conforme artigo 6º, parágrafo único, do Provimento CRE/MT nº 18/2012.
Processo nº

Mesário

94-55.2018.6.11.0016

Railla Milena Lopes Craus

95-40.2018.6.11.0016

Rayze da Silva Alcantara

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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Raquel Alves de Souza

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém no futuro possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e no mural do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Dado e
passado nesta cidade de Vila Rica, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
Eu, _____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei o presente edital que
é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 16/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
FEVEREIRO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz em substituição 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 fevereiro 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 março 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.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas nº 12-24.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.694/2018
DESPACHO DO JUIZ ELEITORAL
Vistos.
1. Tendo em vista a certidão de fl. 45verso informando que o Ofício n.º 25/2019/16ª ZE
encaminhado ao email cadastrado pelo Diretório Nacional do Partido da República não fora
entregue, determino a intimação do Diretório Nacional por carta, com aviso de recebimento, ao
endereço constante no SGIP.
Vila Rica-MT, 26 de fevereiro de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 21-83.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.705/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB SCX/MT
Interessado: Liliane Cristina Fedrigo - Presidente
DESPACHO
A intimação da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
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 intimação da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
financeiro de 2017, encaminhada ao endereço do Presidente do partido, fora devolvida pelos
Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente do partido, quanto ao teor da sentença de
fls. 28/28verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da Justiça Eleitoral,
juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a intimação por meio
eletrônico, expeça-se edital.
Às providências.
Vila Rica, 01 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 6-17.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.688/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Solidariedade - SD
Interessado: Breno Miranda de Freitas - Presidente
DESPACHO
As tentativas de intimação do presidente da agremiação quanto ao julgamento das contas como
não prestadas referente ao exercício financeiro de 2017, por correio, com aviso de recebimento e
por endereço eletrônico, restaram infrutíferas. O AR fora devolvido pelos correios ao remetente. A
intimação ao presidente do partido, por meio do endereço eletrônico, restou prejudicada, por não
constar o email da agremiação nos cadastros da Justiça Eleitoral, o que inviabiliza a intimação da
agremiação por meio desse recurso. E a certidão atualizada da SGIP informa que o partido está
com prazo de validade expirado (fls. 40/41).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente do partido, quanto ao teor da sentença de
fls. 34/34verso, por meio de edital.
Às providências.
Vila Rica, 26 de fevereiro de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 16-61.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.700/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Verde - PV Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Adriano Wagner - Presidente
Interessado: Ronaldo Wagner - Tesoureiro
DESPACHO
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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DESPACHO
As intimações da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
financeiro de 2017, encaminhadas ao endereço do Presidente e do Tesoureiro do partido, foram
devolvidas pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente e do tesoureiro do partido, quanto ao teor
da sentença de fls. 35/35verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da
Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a
intimação por meio eletrônico, expeça-se edital.
Às providências.
Vila Rica, 01 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas nº 35-67.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.723/2018
DESPACHO
Vistos.
1. Tendo em vista a informação de que não consta tesoureiro atual para o partido político,
conforme certidão de fls. 45, acostada aos autos, o que inviabiliza a comunicação da decisão
exarada no processo em epígrafe e efetuadas as demais determinações constante na sentença,
arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 28 de fevereiro de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas nº 38-22.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.726/2018
DESPACHO DO JUIZ ELEITORAL
Vistos.
1. Tendo em vista a informação de que o Diretório Estadual encontra-se inativo, conforme certidão
de fls. 37, instruída com a consulta ao SGIP de fl. 38, acostados aos autos, o que inviabiliza a
comunicação da decisão exarada no processo em epígrafe, arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 26 de fevereiro de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 17-46.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.701/2018
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Prestação de Contas: 17-46.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.701/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Progressista - PP Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Serli Prado dos Santos - Presidente
Interessado: Heber Glauber Moreira Silva - Tesoureiro
DESPACHO
As intimações da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
financeiro de 2017, encaminhadas ao endereço do Presidente e do Tesoureiro do partido, foram
devolvidas pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente e do tesoureiro do partido, quanto ao teor
da sentença de fls. 32/32verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da
Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a
intimação por meio eletrônico, expeça-se edital.
Às providências.
Vila Rica, 01 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 23-53.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.707/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Antônio de Souza Andrade Filho - Presidente
Interessado: Amadeus Pereira do Carmo - Tesoureiro
DESPACHO
As intimações da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
financeiro de 2017, encaminhadas ao endereço do Presidente e do Tesoureiro do partido, foram
devolvidas pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente e do tesoureiro do partido, quanto ao teor
da sentença de fls. 31/31verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da
Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a
intimação por meio eletrônico, expeça-se edital.
Às providências.
Vila Rica, 01 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 22-68.2018.6.11.0016 Protocolo: 6.706/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Solidariedade - SD Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Aleriano Rodrigues da Silva - Presidente
Interessado: João de Azevedo Aguiar - Tesoureiro
DESPACHO
As intimações da sentença que julgou as contas como não prestadas referente ao exercício
financeiro de 2017, encaminhadas ao endereço do Presidente e do Tesoureiro do partido, foram
devolvidas pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente e do tesoureiro do partido, quanto ao teor
da sentença de fls. 42/42verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da
Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado. Caso seja infrutífera a
intimação por meio eletrônico, expeça-se edital.
Às providências.
Vila Rica, 01 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas nº 14-91.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.696/2018
DESPACHO DO JUIZ ELEITORAL
Vistos.
1. Tendo em vista a informação de que o Diretório Estadual encontra-se inativo, conforme certidão
de fls. 36, instruída com a consulta ao SGIP de fl. 37, acostados aos autos, o que inviabiliza a
comunicação da decisão exarada no processo em epígrafe, arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 26 de fevereiro de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

DUPLICIDADE/PLURALIDADE
PROTOCOLO Nº: 3.172/2019
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PROTOCOLO Nº: 3.172/2019
ESPÉCIE: Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência)
DESPACHO
Trata-se de procedimento de Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência) para apuração de
possível coincidência entre as inscrições eleitorais de Gabriela Petira Jesus Figueiredo e Gabriela
Potira Jesus Figueireido.
É o breve relatório, decido.
Autue-se como Duplicidade de Inscrição Eleitoral - DPI.
Publique-se edital, pelo prazo de três dias, nos termos do art. 35 da Resolução TSE 21.538/2003.
Após, intime-se os eleitores envolvidos para, no prazo de 20 dias, requerer regularização de sua
situação eleitoral, se assim o desejar, nos termos do art. 36 da Resolução TSE 21.538/2003.
Decorridos os prazos estabelecidos, com ou sem resposta, remeta-se ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.
Vila Rica, 07 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 15/2019
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA À AUSÊNCIA AOS TRABALHOS
ELEITORAIS
O Excelentíssimo Dr. Fernando da Fonsêca Melo , MM. Juiz Eleitoral da 18ª ZE - Mirassol D'Oeste
/MT, FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que os eleitores
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS, inscrição eleitoral 048103651090 (1º TURNO) e ADRIANE DE
ASSIS DUARTE inscrição eleitoral 028179531864, (1º TURNO), não compareceu aos trabalhos
eleitorais para o qual foram convocados, referentes ao Pleito Eleitoral de 2018, nos termos do art.
120 do código eleitoral.
Assim sendo, foi instaurado procedimento sumário ficando as partes notificadas para, querendo,
apresentar, no prazo de 05 (cinco), defesa e prova sobre o motivo da ausência a convocação, bem
como juntar holerites/rendimentos mensais para eventual aplicação de multa com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A não apresentação de defesa implicará na
aplicação das sanções previstas no art. 124 do código eleitoral.
Publique-se o presente no mural do cartório por 10 (dez) dias. E para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância foi expedido este edital. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, aos 08 dias de março do ano de 2019. Eu,
____________Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. O signatário está
autorizado a assinar pela Portaria 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº. 16/2019 - ELEITORES FATOSOS NOS TRÊS ÚLTIMOS PLEITOS

A EXCELENTÍSSIMA Dra. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
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A EXCELENTÍSSIMA Dra. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
MMª. JUÍZA DESTA 18ª ZONA ELEITORAL ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação
contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que deixaram de votar nas três últimas
eleições,

que

ficará

no

link

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads

/anexos_de_normativos-edital-16-2019-201903111441264306895f6bbc076102934b69f37d2ed16bf.pdf e no Cartório eleitoral para conhecimento dos
interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos art. 7º, § 3º, e 71,
V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao cartório
eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 07.03.2019,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Res.TSE nº 21.538, de 14.10.2003.
E, para que lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza
Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume.
Expedido nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, aos 08 dias do mês de março do ano de 2019. Eu,
_______Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente edital. O
signatário está autorizado a assinar pela Portaria nº 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 02/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, Juíza Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral
- Tangará da Serra, no uso de suas atribuições FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados,
relação (link anexo), que ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de
inscrição de eleitores pertencentes à 19ª Zona Eleitoral/MT que deixaram de votar nas três últimas
eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força
do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar do dia 12/03/2019,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da
Resolução TSE nº 21.538 de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela 19ª Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com o link http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-2019-201903111321205606e10f92aea57e3daf37d5970e6623f15.pdf para acesso online à lista contendo os eleitores faltosos,
e no átrio do cartório, tendo como anexo também a lista física dos referidos eleitores.
TANGARÁ DA SERRA, 11 de março de 2019
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
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LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

EDITAL 03/2019
Justiça Eleitoral - Tangará da Serra
EDITAL 03/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, Juíza Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral
- Tangará da Serra, no uso de suas atribuições FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados,
relação (link anexo), que ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de
inscrição de eleitores pertencentes à 19ª Zona Eleitoral/MT - município de Nova Olímpia, que
deixaram de votar nas três últimas eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições
deverão ser canceladas por força do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar do dia 12/03/2019,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da
Resolução TSE nº 21.538 de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela 19ª Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com o http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-3-2019-20190311133503278e3d09d82207a9f431e74fcb37f6b61b6.pdf para acesso online à lista contendo os eleitores faltosos,
e no átrio do cartório, tendo como anexo também a lista física dos referidos eleitores.
TANGARÁ DA SERRA, 11 de março de 2019
LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES
Juíza Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 3/2019 - DM Nº 1-40.2019.6.11.0022
DESCARTE DE MATERIAIS E DOCUMENTOS
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, consoante
decisão de f. 07 do processo nº 1-40.2019.6.11.0022 - Classe DM, em curso perante esta Zona
Eleitoral, será realizada, findo os prazos do edital e de impugnação (artigo 11, Provimento CRE/MT
nº 9/2014), por servidor do Cartório Eleitoral, a inutilização dos documentos e materiais abaixo
listados, por meio de trituração, na sede do Cartório Eleitoral da 22ª Zona, podendo ser
acompanhada por quem interessar possa.
Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE e Protocolo de Entrega de Título Eleitoral - PETE
- Prazo de guarda: 5 anos
Lotes
1 a 50 - Sinop

Ano
2014

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação
2018
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2014

2018

1 a 88 (32ª Zona) - Sinop

2014

2018

60

Títulos Eleitorais Recolhidos - Prazo de guarda: 5 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2014

2018

Títulos Eleitorais não procurados / Respectivos PETE e Títulos Eleitorais Inutilizados - Prazo de
guarda: 1 ano
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2017

2018

Guia de Multa Paga - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Formulário de Justificativa Eleitoral (Apresentado no Dia do Pleito) - Prazo de guarda: 1 ano
Eleição

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2010 - Feliz Natal e Vera

2011

Comunicação de Óbito - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Registros de ASE - Diversos - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2010

Documentos Recebidos - Diversos - Recebidos da CRE/CGE - Recebidos do TRE - Prazo de
guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Expedientes Recebidos/Expedidos - Partido Político - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Município

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

Santa Carmem

2018

2009

Sinop

2018

Comunicação de Desfiliação Partidária - Prazo de guarda: 10 anos
Ano
2009

Município

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

Sinop

2018

Documentos Seriados - Prazo de guarda: 10 anos
Tipo

Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

Mandado Expedido

2009

2018

Sentença Impressa

2009

2018

Ofício Expedido

2009

2018

Ofício-Circular Expedido

2009

2018
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2009
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2018

Termo de Responsabilidade de Patrimônio - Prazo de guarda: 10 anos
Ano
2009

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação
2018

35 (trinta e cinco) Cadernos de Votação - Município de Sinop - Eleições 2018 - Não utilizados
em virtude de erro de impressão.
Comprovante de Postagem - Correios - 2009
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 Sinop - MT, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove. Eu, Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe, _________, Chefe de Cartório, digitei.
MARIA SILVIA SORANO MAZZO ZUGAIBE
Chefe de Cartório
Portaria n° 1/2012

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 12/2019 - COINCIDÊNCIA/DUPLICIDADE
DITAL Nº 12/2019/25ªZE/TRE/MT
Prazo: 3 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, MM.º Juíz da 25ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento que em conformidade
com o artigo 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003 foi detectada pelo cruzamento de dados
constantes do Cadastro Nacional de Eleitores coincidência/duplicidade de inscrições eleitorais
relacionadas em seguida:
DUPLICIDADE

INSCRIÇÕES ELEITORAIS ELEITOR (ES) (A) (S)

1DMT1902606784

036837241856

SAMIRA APARECIDA QUITINO LIMA

036928491864

SAMIRA APARECIDA QUINTINO LIMA GOMES

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juíz Eleitoral
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/MT.
Eu, _______________, Valter Kenichi Tahara, Servidor Requisitado de Cartório da 25ª Zona
Eleitoral, digitei o presente documento, que vai assinado pelo Chefe de Cartório da 25ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso.
Pontes e Lacerda-MT, 12 de março de 2019.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 8/2019/25ªZE - ELEITORES FALTOSOS AOS ÚLTIMOS TRÊS
PLEITOS - INSCRIÇÕES CANCELÁVEIS
O Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz da 25ª Zona Eleitoral/MT, no
uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação (link
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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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

62

TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação (link
anexo), que ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de inscrição de
eleitores pertencentes à 25ª Zona Eleitoral/MT que deixaram de votar nas três últimas eleições,
para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do
disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar do dia 7/3/2019, implicará o
cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE
nº 21.538 de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela 25ª Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com o link http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-8-2019-20190218092530242e381ca85001a57b9a7d92dd0e8d6c65f.pdf para acesso online à lista contendo os eleitores
faltosos, e no átrio do cartório, tendo como anexo também a lista física dos referidos eleitores.
Expedido nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de
2019.

Eu,

Antonio

Batista

de

Luna,

Chefe

de

Cartório,

____________________________________, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 9-39.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: SD de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Silvestre Peris de Amorim - Presidente
Interessado: Maria Auxiliadora dos Santos Silva - tesoureiro
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Solidariedade - SD do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.

Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
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Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Solidariedade - SD do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 10-24.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSC de Campinápolis/MT
Interessado: Elmivan Jacinto Campos - Presidente
Interessado: Vilmon Maia - tesoureiro
Advogado: Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB-MT nº 20.511/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Cristão - PSC do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
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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Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 55-28.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSC de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Jairo dos Santos Junior - Presidente
Interessado: Marques Correia Filho - tesoureiro
Advogado: Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida - OAB-MT nº 12.025/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Cristão - PSC do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital 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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Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 54-43.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSB de Nova Xavantina/MT
Interessado: João Machado Neto - Presidente
Interessado: Hosnilde Soares Leite - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
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.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 5-65.2019.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PC do B de Nova Xavantina/MT
Interessado: Carlos Roberto de Oliveira - Presidente
Interessado: Wescley Pereira da Silva - tesoureiro
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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Interessado: Wescley Pereira da Silva - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Comunista do Brasil - PC do B do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B
do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 47-51.2018.6.11.0026

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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AUTOS Nº 47-51.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSD de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Heronides Jose de Carvalho - Presidente
Interessado: Maria Aparecida Bento Rosa - tesoureiro
Advogado: Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB-MT nº 13.983/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Democrático - PSD do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
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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Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 45-81.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSDB de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Valbe Kenedy Barbosa Sandes - Presidente
Interessado: Kelvin Kenedy Fonseca - tesoureiro
Advogado: Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida - OAB-MT nº 12.025/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao
exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com
fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 44-96.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: SD de Nova Xavantina/MT
Interessado: Ronaldo Adriano Arpinelli - Presidente
Interessado: Carlos Augusto Lemes da Silva - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Solidariedade - SD do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Solidariedade - SD do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
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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artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 42-29.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: DC de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Elias de Souza Silva - Presidente
Interessado: Eliezio Dias da Silva - tesoureiro
Advogado: Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida - OAB-MT nº 12.025/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Democracia Cristã - DC do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
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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Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da Democracia Cristã - DC do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 40-59.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSB de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Gustavo Martins de Sousa - Presidente
Interessado: Samuel Castro Silva - tesoureiro
Advogado: Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB-MT nº 13.983/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 39-74.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: DEM de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Clelio Moreira de Avila - Presidente
Interessado: Cleber Moreira de Avila - tesoureiro
Advogado: Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB-MT nº 13.983/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democratas - DEM do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
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 legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Democratas - DEM do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 36-22.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PPS de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Jorge Luciano Lopes - Presidente
Interessado: Wanderson Ferreira de Oliveira - tesoureiro
Advogado: Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB-MT nº 13.983/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Popular Socialista - PPS do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Popular Socialista - PPS do
município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 35-37.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PTB de Nova Xavantina/MT
Interessado: Jose Altamiro da Silva - Presidente
Interessado: Raimundo Pereira dos Santos - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 34-52.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PV de Nova Xavantina/MT
Interessado: Diene Inácio Galvão - Presidente
Interessado: Elias Bueno de Souza - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Verde - PV do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
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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Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Verde - PV do município de
Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos artigos 32, § 4º, da
Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 33-67.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PR de Campinápolis/MT
Interessado: Gilberto Galvão Pinto - Presidente
Interessado: Coldevak Carlos Coelho - tesoureiro
Advogado: Marcelo Batista de Farias - OAB-MT nº 48.315/GO
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
República - PR do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital 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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Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da República - PR do município
de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 29-30.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSD de Nova Xavantina/MT
Interessado: Endrigo Dalcin - Presidente
Interessado: Eliane Silveira Dias - tesoureiro
Advogado: Robson Oliveira Prestes - OAB-MT nº 20.354-B/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
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.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Democrático - PSD do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 27-60.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PRB de Campinápolis/MT
Interessado: Rafael Pereira Lopes - Presidente
Interessado: Mattheus Abraão Martins dos Santos - tesoureiro
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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Interessado: Mattheus Abraão Martins dos Santos - tesoureiro
Advogado: Rafael Pereira Lopes - OAB-MT nº 16.038/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB
do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com
fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 26-75.2018.6.11.0026

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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AUTOS Nº 26-75.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PMB de Campinápolis/MT
Interessado: Daniele Teixeira da Silva - Presidente
Interessado: Romildo Cheredaepran - tesoureiro
Advogado: Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB-MT nº 17.078/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
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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Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 25-90.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PTB de Campinápolis/MT
Interessado: Luiz Roberto Silva - Presidente
Interessado: Ildo Teixeira Pinto - tesoureiro
Advogado: Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB-MT nº 17.078/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 24-08.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PROS de Campinápolis/MT
Interessado: Ney Ricardo Feitosa de Paula - Presidente
Interessado: Bruno Gonçalves Silva - tesoureiro
Advogado: Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB-MT nº 17.078/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social PROS do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro
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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PROS do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro
com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546
/2017, julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 23-23.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: SD de Campinápolis/MT
Interessado: Sirlene Dias da Silva - Presidente
Interessado: Sinomar Dias da Silva - tesoureiro
Advogado: Marcelo Batista de Farias - OAB-MT nº 48.315/GO
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Solidariedade - SD do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
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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Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Solidariedade - SD do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 22-38.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSD de Campinápolis/MT
Interessado: Jeovan Faria - Presidente
Interessado: Fernando Donizete Camargo de Souza - tesoureiro
Advogado: Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB-MT nº 17.078/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Democrático - PSD do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 21-53.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PDT de Campinápolis/MT
Interessado: Clelia Maria Ferreira Valadão Santos - Presidente
Interessado: Daniele Sousa de Paula - tesoureiro
Advogado: Lourival Ribeiro Filho - OAB-MT nº 5.073/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
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 legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com
fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 20-68.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PP de Campinápolis/MT
Interessado: Fabianna Kedma Ferreira Valadão Lira - Presidente
Interessado: Fabio da Silva Lima - tesoureiro
Advogado: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB-MT nº 14.517/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Progressista - PP do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
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 Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Progressista - PP do município
de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 18-98.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSDB de Campinápolis/MT
Interessado: Epaminondas Conceição da Silva - Presidente
Interessado: Regis Ferreira dos Santos - tesoureiro
Advogado: Ana Lucia Correia Cação - OAB-MT nº 21.369/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
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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É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro
com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546
/2017, julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 17-16.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PT de Nova Xavantina/MT
Interessado: Hermes Lima Neto - Presidente
Interessado: Elisangela Firmino Maia - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores - PT do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
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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Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 16-31.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: MDB de Campinápolis/MT
Interessado: Alencar Cambauva da Silva - Presidente
Interessado: Altier Oliveira Nascimento - tesoureiro
Advogado: Iandra Santos Morais - OAB-MT nº 16.051/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.

Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e,
com fulcro com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº
23.546/2017, julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 15-46.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PSB de Campinápolis/MT
Interessado: Edson Inacio Tome - Presidente
Interessado: Jose Rosilon Barbosa Lopes - tesoureiro
Advogado: Iandra Santos Morais - OAB-MT nº 16.051/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado: Iandra Santos Morais - OAB-MT nº 16.051/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de
2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do
município de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 14-61.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PP de Nova Xavantina/MT
Interessado: Savio Luiz Farias Rodrigues - Presidente
Interessado: Rogério Dammann - tesoureiro
Advogado: Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB-MT nº 14.186/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Progressista - PP do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Progressista - PP do município
de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro nos artigos 32, § 4º,
da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
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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LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 12-91.2018.6.11.0026
DP - Direitos Políticos
Interessado: Nivaldo de Deus Godinho
Interessado: Justiça Eleitoral
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de procedimento instaurado para a regularização da situação do eleitor NIVALDO DE
DEUS GODINHO, inscrição eleitoral nº 0251 1563 0141, domiciliado em Novo São Joaquim-MT,
em razão do registro do ASE 337 - Suspensão de Direitos Políticos por condenação criminal em
seu cadastro eleitoral.
Após a realização das diligências determinadas de ofício por este Juízo e as requeridas pelo
Ministério Público, evidenciou-se que o lançamento do ASE de suspensão dos direitos políticos no
cadastro do eleitor se deu de forma indevida, visto que não restou comprovada a existência de
condenação criminal para o eleitor.
Isso posto, em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fls. 65/65v),
DETERMINO a regularização da situação do eleitor NIVALDO DE DEUS GODINHO, inscrição
eleitoral nº 0251 1563 0141, com a inativação do ASE 337 - Suspensão de Direitos Políticos por
meio do registro do correspondente ASE 370 - Cessação do Impedimento.
Após, informe o Juízo da 60ª Zona Eleitoral de São Paulo acerca da regularização.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 11-09.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PMDB de Nova Xavantina/MT
Interessado: Evaldo Eusebio de Freitas - Presidente
Interessado: Elias Pinheiro de Oliveira - tesoureiro
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB do município de Nova Xavantina-MT, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2016 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB do município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2016
e, com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546
/2017, julgo APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 8-54.2018.6.11.0026
Prestação de Contas - Exercício financeiro 2017
Interessado: PDT de Novo São Joaquim/MT
Interessado: Anísio de Jesus - Presidente
Interessado: Auder Leandro Rodrigues Pereira - tesoureiro
Advogado: Douglas Rodrigues Martins - OAB-MT nº 19.909/MT
Objeto da Publicação: ciência de sentença
Inteiro teor da Sentença:
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado edital de
recebimento das declarações de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação às declarações apresentadas.
Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
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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Prestadas as informações pela Unidade Técnica, nos termos do artigo 45, II e III, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Emitido Relatório de Análise Técnica opinando pela aprovação das contas (art. 45, IV).
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (art. 45, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e
impropriedades e, quanto ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, consoante disposto no artigo 65, §1º e §3º, III, desta última.
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 3º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilidade a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato da declaração não ter sido contestada também corrobora para o reconhecimento de sua
regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
do município de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2017 e, com fulcro
nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 01 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA - 2019
EDITAL Nº. 2/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PUBLICO, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que,
cumprindo determinação constante da Resolução nº 21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece rotina para realização de correições nas Zona Eleitorais do país, e dos
Provimentos CRE/MT nº 17/2012 e nº 01/2017, que se realização entre os dias 25/03/2019 a 29/03
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Provimentos CRE/MT nº 17/2012 e nº 01/2017, que se realização entre os dias 25/03/2019 a 29/03
/2019, das 07h00 às 19h00, sem prejuízo do atendimento ao público, CORREIÇÃO ORDINÁRIA,
nos documentos e procedimentos do Cartório da 29ª Zona Eleitoral de Mato grosso, localizado na
Avenida Siegfried Buss, 1243, Centro, São José do Rio Claro/MT
Durante o período designado para os trabalhos correcionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz que
se expedisse o presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (22/02/2019). Eu, Erisvaldo Pereira de
Novais, Chefe de Cartório, que digitei.
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

ELEITORES DA 29ª ZONA ELEITORAL FALTOSOS NAS TRÊS ÚLTIMAS
ELEIÇÕES
EDITAL Nº. 1/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PUBLICA, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação que
ficará disponível em cartório, e nos links abaixo, contendo os nomes e os números de inscrições
dos eleitores pertencentes a 29ª Zona Eleitoral/MT, que deixaram de votar nas três últimas
eleições, cujas inscrição deverão ser canceladas por força do disposto nos art. 7º, §3º, e 71, V, do
Código Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190222174204311-bbc67d04b6db8f471b0c36bfb0b095e4.pdf
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190222173757757-9ad451aadc1b8c7a1a592265e9be265c.pdf
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, até a data de 06/05/2019, implicará no cancelamento automático
das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE nº 21.538/2003, de 14/10
/2003.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz que
se expedisse o presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (22/02/2019). Eu, Erisvaldo Pereira de
Novais, Chefe de Cartório, que digitei e o assinei ao final, autorizado pelo Portaria nº 03/2016
/29ªZE.
ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS
Chefe de Cartório

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
14/2019

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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14/2019
O MM. Juiz da 31ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Darwin de Souza Pontes, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, considerando
os atos preparatórios necessários à realização das Eleições Suplementares de Ribeirão
Cascalheira no ano de 2019, será realizada cerimônia de Verificação e Validação de Dados e
Fotografia (VVFoto) na urna eletrônica, dos candidatos registrados no âmbito desta Zona Eleitoral
(nome e número com o qual concorrem, cargo, partido, sexo e qualidade técnica da fotografia) importando a ausência em concordância com as informações disponíveis no sistema de registro de
candidaturas:
Cerimônia

Data

Verificação e Validação de
Dados e Fotografia

Horário
15

18/03/2019

(VVFoto)

h

oficial

Local

(Horário
de

Brasília)

Cartório da 31ª Zona Eleitoral - Rua
Tuparendi, 64, Centro, Canarana-MT

E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume do Cartório Eleitoral, publicado no Mural Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Canarana, Estado de Mato Grosso, aos 11 dias do mês
de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, ___________José dos Santos Barreto, Chefe de
Cartório, que o fiz digitar.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO Nº: 10-72.2019.6.11.0031 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: ALTAMIRO SCHNEIDER
Partido/Coligação: RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO (MDB, PSB)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura, apresentado em 26/02/2019, de ALTAMIRO
SCHNEIDER, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o número 15, pela Coligação RUMO
NOVO COM A FORÇA DO POVO (MDB, PSB), no Município de Ribeirão Cascalheira.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o
edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de
inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ALTAMIRO SCHNEIDER, para
concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção de nome: NEGO
XINAI.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Canarana, 11 de março de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Canarana, 11 de março de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 14-12.2019.6.11.0031 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR
Partido/Coligação: UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (SD, PP)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura, apresentado em 26/02/2019, de ANTONIO DE
MORAIS PINTO JUNIOR, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o número 77, pela
Coligação UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (SD, PP), no Município
de Ribeirão Cascalheira.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o
edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de
inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ANTONIO DE MORAIS PINTO
JUNIOR, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o número 77, com a seguinte opção de
nome: DR. ANTONIO.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Canarana, 11 de março de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 13-27.2019.6.11.0031 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: LUZIA NUNES BRANDÃO
Partido/Coligação: UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (SD, PP)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura, apresentado em 26/02/2019, de LUZIA NUNES
BRANDÃO, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 77, pela Coligação UNIDOS PELO
PROGRESSO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (SD, PP), no Município de Ribeirão Cascalheira.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o
edital, transcorreu o prazo sem impugnação.

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de
inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de LUZIA NUNES BRANDÃO, para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 77, com a seguinte opção de nome: LUZIA
BRANDÃO.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Canarana, 11 de março de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 11-57.2019.6.11.0031 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: WISER BARBOSA MOURA
Partido/Coligação: RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO (MDB, PSB)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura, apresentado em 26/02/2019, de WISER BARBOSA
MOURA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 15, pela Coligação RUMO NOVO
COM A FORÇA DO POVO (MDB, PSB), no Município de Ribeirão Cascalheira.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o
edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de
inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de WISER BARBOSA MOURA, para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção de nome: WISER.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Canarana, 11 de março de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
04/2019
MUDANÇA DE LOCAL DE VOTAÇÃO
O Juiz da 31ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO que o local de votação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonieta
Melges de Camargo está passando por reformas nesse período, o que impossibilitará a instalação
de seções de votação para as Eleições Suplementares no dia 07 de abril de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º - DETERMINAR a transferência das seções nº 104, 105, 106, da Escola Municipal de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 1º - DETERMINAR a transferência das seções nº 104, 105, 106, da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Antonieta Melges de Camargo - Local 1015, situado na Rua Mangabeira, S/n,
Setor Alvorada, Ribeirão Cascalheira, para o local de votação CMEI Osvaldo Vicente de Almeida,
situado na Av. Mutirão, Setor Alvorada, Ribeirão Cascalheira - MT
Art. 2º - Compete à Chefia do Cartório da 31ª Zona Eleitoral providenciar os lançamentos das
informações necessárias no Sistema ELO para cumprimento desta Portaria.
Publique-se no mural do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Cumpra-se.
Canarana/MT, 11 de março de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 18/2019
Relação de inscrições canceladas por falecimento no período de 1º a 28 de fevereiro de 2019.
O Excelentíssimo Senhor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz da 34ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77,
II, ambos do Código Eleitoral, torna pública a relação de inscrições eleitorais cancelados por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de 1º a 28 de fevereiro 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. Dado e passado
nesta cidade de Chapada dos Guimarães, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezenove, (11/03/2019). Eu, _____________, Valéria Rafael das Mercês Aires Chrystal Gil Analista Judiciário, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz da 34ª Zona
Eleitoral.
Chapada dos Guimarães-MT, 11 de março de 2019.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

EDITAL Nº 16/2019
EDITAL CORREIÇÃO ORDINÁRIA - 2019
O Excelentíssimo Senhor Leonísio Salles de Abreu Júnior, MM. Juiz Eleitoral em Substituição
desta Zona, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que, cumprindo determinação constante da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece rotina para realização de correições
nas Zona Eleitorais do país, e dos Provimentos CRE/MT nº 17/2012 e nº 01/2017, que se realizará
entre os dias 2 e 3/04/2019, das 08h00 às 13h30, sem prejuízo do atendimento ao público,
CORREIÇÃO ORDINÁRIA, nos documentos e procedimentos do Cartório da 34ª Zona Eleitoral de
Mato grosso, localizado na Rua Tiradentes, 475, Centro, Chapada dos Guimarães/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correcionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz que
se expedisse o presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, aos onze dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dado e passado nesta cidade de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, aos onze dias
do mês de março do ano de dois mil e dezenove (11/03/2019). Eu, Valéria Rafael das Mercês Aires
Chrystal Gil, Chefe de Cartório, que digitei.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

EDITAL Nº 17/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (15 a 28/02/2019)
O Excelentíssimo Senhor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz da 34ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei
nº 6.996/1982, faz saber a todos quanto deste 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 Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra e Nova Brasilândia,
relativa ao período de 15 a 28 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 7º da Lei nº 6.996/1982 e
art. 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/1982 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 Chapada dos Guimarães, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezenove, (11/13/2019). Eu, _____________, Valéria Rafael das Mercês Aires Crhystal Gil, Chefe
de Cartório, conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz da 34ª Zona Eleitoral.
Chapada dos Guimarães-MT, 11 de março de 2019.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

PORTARIAS
PORTARIA Nº 003/2019
O DR. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, MM. JUIZ EM SUBSTITUIÇÃO DA 34.ª ZONA
ELEITORAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...
RESOLVE
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento CRE-MT nº 17/2012, a Sra. Valéria Rafael
das Mercês Aires Chrystal Gil, para, sob compromisso, desempenhar a função de Secretária dos
trabalhos correcionais, que serão realizados em 2 e 3 de abril, no Cartório desta Zona Eleitoral.
Publique-se.
Chapada dos Guimarães - MT, 11 de março de 2019.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
NOTÍCIA-CRIME Nº 92-04.2018.6.11.0043
VÍTIMA: FÁBIO GAVASSO
AUTOR DO FATO: A APURAR
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.
Foi instaurado estes autos de Notícia-Crime para apurar suposta distribuição de material de
campanha inverídico e prejudicial ao candidato a deputado estadual Fábio Gavasso nas Eleições
2018.
À míngua de comprovação de infração eleitoral no presente feito, eis que ausentes nos autos
prova da materialidade e indícios de autoria, acolho a cota ministerial de fls. 16/17 e determino o
ARQUIVAMENTO dos autos, mediante as cautelas de estilo.
Notifique-se o MPE.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 08 de março de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019.
EDITAL N. 5/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 45ª Zona Eleitoral, Dr. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS,
municípios de Alto Garças e Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE nº 21.372/2003 e Provimento CRE-MT nº 17
/2012, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos da 45ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, sito na Avenida Presidente Médici, nº 1.113, Centro, Pedra Preta/MT, no
período de 8 a 12 de abril de 2019, no horário de expediente, das 07:30 às 13:30. Na mesma data
poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do Cartório.
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, Pedra Preta/MT, aos onze dias do
mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______________, Fabrício Napoleão Teixeira
Batista - Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, que o digitei e subscrevi.
FABRICIO NAPOLEAO TEIXEIRA BATISTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 55/2019
Processo n°: 117-08.2018.6.11.0046
Eleitor: Eliane Queiroz de Souza
De ordem da Excelentíssima Senhora Doutora MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI,
MM. Juíza da 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei etc.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÃO 2018.
OBJETO: INTIMAÇÃO da Srª Eliane Queiroz de Souza, em virtude de não ser localizada no
endereço constante no Sistema ELO, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua
pendência com a Justiça Eleitoral, bem como manifestar-se nos autos sobre o não
comparecimento aos trabalhos eleitorais no 2º turno (28/10/2018), sendo que, na hipótese de não
apresentação de justificativa ou, se apresentada, não for acolhida, será aplicada uma multa
eleitoral e pena em caso de servidor público, nos termos do Provimento CRE/MT nº 18/2012, art.
9º.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Meritíssima Juíza Eleitoral
mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso. Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis - MT, aos onze dias do mês de março do
ano de dois mil e dezenove. Eu, ______, Cláudio Martins Mendes - Chefe de Cartório da 46ª Zona
Eleitoral - Em Subst. Legal, que o digitei e subscrevi, conforme Portaria nº 05/2018.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Técnico Judiciário

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 004/2019-47ªZE/MT CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com fundamento no
art. 77 do Código Eleitoral, que os eleitores abaixo nominados, pertencentes ao município de
Poxoréu/MT, terão suas inscrições eleitorais canceladas por infração do art. 42 do referido
normativo, conforme consta nos autos de Processo Administrativo n. 50-66.2015.6.11.0040:
Nome do eleitor

Número de inscrição

Data do alistamento

Estevão Tserewari

0350 7707 1872

15/10/2015

Bete Pewatsa

0350 7783 1821

26/10/2015

Marciley Tseretopo

0353 9680 1864

24/11/2015

Damares Perami

0350 7986 1805

13/11/2015

Tsa Rowari Xavante

0353 9681 1848

24/11/2015

E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do
cartório eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Poxoréu, aos vinte oito dias do mês de fevereiro
de dois mil e dezenove (28/02/2019). Eu, Genilson Ramos de Souza, Chefe de Cartório, digitei,
conferi e assinei o presente edital.
GENILSON RAMOS DE SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 43-42.2018.6.11.0049
Prestação de Contas - Exercício 2017
Partido Republicano Progressista - PRP
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Partido Republicano Progressista - PRP
Advogado: Marcelo Parada Machado Filho OAB/MT 21.346
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do PRP - Partido Republicano Progressista do exercício
financeiro do ano de 2017, declarando a ausência de movimentação de recursos.
Encaminhados à Unidade Técnica, veio a lume o primeiro parecer opinando pela desaprovação
das contas (fl. 53/54).
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público Eleitoral se manifestou no sentido de que as
contas fossem desaprovadas (fl. 56/58).
Com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE 23.546/2017, foi determinado que a
agremiação partidária se manifestasse no prazo de 03 (três) dias (fl. 59).
Houve nova manifestação do partido político (fl. 67/70) e, assim, foi emitido o segundo parecer
técnico opinando no sentido de que as contas fossem declaradas como não prestadas (fl. 75/76).
Em seguida, colheu-se novo parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pela desaprovação
das contas (fl. 78/80).
Diante da juntada de novos documentos (fl. 86), os autos foram novamente encaminhados à
Unidade Técnica, que emitiu o terceiro parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalvas
das contas partidárias (fl. 92/93).
E, por fim, o órgão do Ministério Público Eleitoral opina no sentido de que as contas sejam
aprovadas com ressalvas (fl. 95/96).
É o relatório.
Analisando os autos, observo que o terceiro parecer técnico demonstrou que, depois de seguidas
intimações, a agremiação partidária finalmente apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira de recursos emitida pelo Sistema SPCA da Justiça Eleitoral, conforme
determina o art. 67 da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 92/93).
Isto posto, com fundamento no art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS
COM RESSALVAS AS CONTAS do PRP - Partido Republicano Progressista deste Município
referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional comunicando esta decisão.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Registre-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Arquive-se, após o decurso do prazo recursal.
Várzea Grande, 08 de março de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

AUTOS 24-02.2019.6.11.0049-DPI
Protocolo nº 2.427/2019
Assunto: COINCIDÊNCIA 1DMT1902609257
Visto.
I - Considerando as informações da certidão de fls. 09 e os documentos juntados aos presentes
autos, determino o CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº 0371.5672.1813 e, em seguida, a
regularização da inscrição eleitoral nº 0364.2003.1848 do eleitor Mateus Felipe de Souza.
II - Cumpra-se. Após, arquivam-se.
Várzea Grande, 08 de março de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral
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AUTOS 22-32.2019.6.11.0049 - DM
Descarte de Material
I - Tendo em vista o encerramento do procedimento relativo ao descarte de materiais, determino o
arquivamento do presente feito, com as anotações e registros necessários.
II - Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, 01 de março de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 09/2019 - 49ª ZE/MT
Designação de Oficial de Justiça Ad Hoc
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA, JUIZ DA 49ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a necessidade de designar Oficial de Justiça ad hoc para cumprimento dos
mandados judiciais em caráter eventual e esporádico em relação aos processos deste Juízo
Eleitoral;
Considerando a Resolução TSE nº 23.527/2017 que dispõe sobre a designação de oficial de
justiça;
Considerando os princípios da economicidade e eficiência;
RESOLVE:
Designar a servidora requisitada da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/
MT, Josemeire Kenya Carvalho da Silva, como Oficiala de Justiça Ad Hoc, perante este Juízo
Eleitoral, a fim de cumprir o mandado abaixo relacionado:
Protocolo nº

Ato a ser praticado

25.534/2018

Intimação de Eliane Campos Marques da Silva

Data da entrega para
cumprimento
06/03/2019

Publique-se. Cumpra-se.
Várzea Grande, 06 de março de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

PORTARIA Nº 10/2019 - 49ª ZE/MT
Designação de Oficial de Justiça Ad Hoc
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA, JUIZ DA 49ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a necessidade de designar Oficial de Justiça ad hoc para cumprimento dos
mandados judiciais em caráter eventual e esporádico em relação aos processos deste Juízo
Eleitoral;
Considerando a Resolução TSE nº 23.527/2017 que dispõe sobre a designação de oficial de
justiça;
Considerando os princípios da economicidade e eficiência;
RESOLVE:
Designar a servidora requisitada da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/
MT, Josemeire Kenya Carvalho da Silva, como Oficiala de Justiça Ad Hoc, perante este Juízo
Eleitoral, a fim de cumprir o mandado abaixo relacionado:
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Data da entrega para
cumprimento

83-24.2018.6.11.0049

Intimação de Alex Pinto da Silva

08/03/2019

83-24.2018.6.11.0049

Intimação de Aristóteles Soares Chagas

08/03/2019

83-24.2018.6.11.0049

Intimação de Daniel Elias Grego Fernandes

08/03/2019

83-24.2018.6.11.0049

Intimação de Ana Paula Gonçalves de Almeida

08/03/2019

Publique-se. Cumpra-se.
Várzea Grande, 08 de março de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019
EDITAL Nº 7/2019 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 51ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso em substituição legal, considerando o contido no Provimento nº 17/2012-CRE/MT, e na
forma da lei.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado no Provimento CRE-MT nº 17/2012 e Orientação CRE-MT nº 1/2019,
será realizada CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos, processos e procedimentos da 51ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, instalado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº
4750, Casa da Democracia, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, no período de 9 a 12 de abril de 2019,
das 07h30 às 13h30. Na mesma data poderão ser apresentadas reclamações e sugestões em
relação os serviços do Cartório Eleitoral. E para que chegue ao conhecimento de todos e, no
futuro, ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no Cartório
Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias. Dado e
passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove. Eu, Eder da Silva Rodrigues, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 16/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso Thalles Nóbrega Miranda
Rezende de Britto, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que tiverem conhecimento do presente edital, em especial os
representantes dos partidos políticos abaixo relacionados, os quais devem apresentar as contas
eleitorais referente as Eleições 2018, por meio de advogado devidamente constituído.
Partido
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Representantes
Presidente: Paulo Silva Ernesto
Tesoureira: Yanca Teodoro Frois
Presidente: Gilvan Furtado de Queiroz
Tesoureiro: Marcio Hernane Barbosa

Em cumprimento ao disposto no art. 52, § 6º, IV da Resolução TSE n°23.553/2017, com
fundamento no art. 231 do Código de Processo Civil, sirvo-me do presente para NOTIFICAR vossa
senhoria a apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas horas a contar do recebimento desta, a
prestação de contas das Eleições 2018, sob pena de julgamento das contas eleitorais como NÃO
PRESTADAS, nos termos do art. 77, IV da já mencionada resolução.
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, com cópias afixadas
no posto de atendimento eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Querência/MT, aos sete dias
do ano dois mil e dezenove. Eu, _____ Rosângela Colli Dal Prá, Técnico Judiciário, digitei e conferi
este edital.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 2-23.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 296/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Fernando Henrique
Rodrigues da Silva aos trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/10).
Citado para apresentar resposta (fls. 13), o requerido deixou decorrer o prazo sem manifestação
(fls. 14).
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.

O requerido não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção nos dois (2)
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O requerido não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção nos dois (2)
turnos das Eleições 2018 e não apresentou justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito
(art. 124 do CE), conforme se vê da certidão de fls. 10.
O requerido foi devidamente citado para apresentar resposta acerca do não comparecimento à
seção eleitoral, porém, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 14).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia do eleitor
Fernando Henrique Rodrigues da Silva, arbitro a multa em R$35,14 (trinta e cinco reais e catorze
centavos).
Cientifique-se o eleitor do prazo de trinta (30) dias para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, sem que o requerido tenha comprovado o pagamento,
anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DESCARTE DE MATERIAL 2019
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS nº 15/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior MM. Juiz da 61ª 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, foi instaurado o procedimento de descarte, autuado
sob o n° 45-39.2019.6.11.0061, dos seguintes materiais:
Lotes de RAEs, Protocolos de Entrega de Título Eleitoral - PETE, relativos a alistamento,
transferência, revisão e segunda via, títulos eleitorais recolhidos, todos do ano de 2013.
Cabe manifestação e impugnação no prazo de 3 (três dias), a contar da última publicação,
constando sugestões ou indicando irregularidades por qualquer interessado. No mesmo prazo, as
entidades gestoras de reciclagem poderão manifestar interesse nos materiais a serem descartados
para fins de doação.
Ademais, em não havendo qualquer manifestação, iniciar-se-á o procedimento de desfazimento
dos documentos por meio mecânico de tritura, no dia 15 de março de 2019, às 09:00 horas, na
presença de servidor do Cartório Eleitoral, com posterior descarte através dos serviços ordinários
de coleta do município, a ser concluído em, no máximo 5 (cinco) dias, lavrando-se, ao final, Termo
de Descarte
Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2019.
ANDERSON ANDRADE SPINOLA
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 773-85.2016.6.11.0061 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL
Espécie : Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Captação ilícita de Sufrágio
Representante : Ministério Público Eleitoral
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Representante : Ministério Público Eleitoral
Representados : Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Ronaldo Garcia Bessa e Valdecir Monteiro Lima
Advogados : Dra. Polyana Lustosa Bezerra (OAB/MT 8210)
Dr. Sidnei Sotele (OAB/RO 4192)
Vistos, etc.
Considerando a ausência das testemunhas arroladas à fl. 09 na audiência de instrução e
julgamento realizada no dia 14/02/2019, no município de Comodoro/MT, sede desta 61ª Zona
Eleitoral.
Considerando a dificuldade de comparecimento das testemunhas à referida audiência, em razão
da distância entre o município de Comodoro/MT, sede desta 61ª Zona Eleitoral, e o município de
Rondolândia/MT, local de domicílio das testemunhas.
Considerando o pedido do Ministério Público Eleitoral à fl. 163 de que as testemunhas arroladas à
fl. 09 sejam ouvidas na 11ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
Considerando que a 11ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia está sediada em
município próximo a Rondolândia/MT, o que tornaria mais fácil o comparecimento das testemunhas
arroladas à audiência de instrução.
Considerando que as comunicações processuais (intimações, citações, etc.) que devam ser
realizadas no município de Rondolândia/MT são feitas por oficial de justiça ad hoc, nomeado pelo
Juízo desta 61ª Zona Eleitoral.
EXPEÇA-SE carta precatória à 11ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para oitiva das testemunhas arroladas à fl. 09.
A INTIMAÇÃO das testemunhas arroladas às fl. 09 será realizada por esta 61ª Zona Eleitoral, após
comunicação da 11ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia acerca da data e
local designados para a referida audiência.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
Ao final, CONCLUSOS.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 07 de março de 2019.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 48-91.2019.6.11.0061 - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Protocolo : 4081/2019
Assunto : Prestação de Contas Anuais/Exercício Financeiro 2018
Interessado : Partido Social Democrático - PSD de Comodoro/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual, realizada por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018.
DETERMINO o processamento das contas seguindo o procedimento disposto no art. 45 e ss. da
Resolução TSE nº 23546/2017.
PUBLIQUE-SE EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico com o nome de todos os órgãos partidários
e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
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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. 2880

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2019

111

edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
JUNTE-SE aos autos os extratos bancários que porventura tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 3º, do art. 6º, da Resolução TSE nº 23546/2017.
CERTIFIQUE-SE nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral acerca de
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário.
Em caso de impugnação por qualquer interessado, existência de extratos bancários, eventual
emissão de recibos de doação ou registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário MANIFESTE-SE a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral.
Após, MANIFESTE-SE o Ministério Público Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias.
Ao final, CONCEDA-SE VISTA aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3
(três) dias.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e AUTUE-SE adotando as formalidades cartorárias de praxe.
Ao final, CONCLUSOS.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 06 de março de 2019.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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