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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 43/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 3756 - CLASSE PET - PROTOCOLO Nº 5.340/2016
ASSUNTO: REQUERIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 6584-30.2007.611.000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2006 - PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT/MT PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE(S): MARIO MARCIO GOMES TORRES
ADVOGADO(S): VLADIMIR MÁRCIO YULE TORRES - OAB: 13.251/MT
REQUERENTE(S): CLOVIS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO(S): VLADIMIR MÁRCIO YULE TORRES - OAB: 13.251/MT
REQUERIDO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos catorze dias
do mês de março do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 185-09.2012.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2011 - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
/MT
REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, TESOUREIRO DO PSB/MT
Advogado: Wantuir Luiz Pereira - OAB: 11.171/Mt
Advogado: José Antonio Rosa - OAB: 5.493/Mt
Advogado: Luciano Rosa da Silva - OAB: 7.860/Mt
Advogado: Lauro José da Mata - OAB: 3.744/Mt
REQUERENTE: PSB - DIRETÓRIO ESTADUAL EM MATO GROSSO
Advogado: José Antonio Rosa - OAB: 5.493/Mt
Advogado: Flávio José Ferreira - OAB: 3574/Mt
Advogado: Waldir Francisco de Oliveira - OAB: 4.862-a/Mt
Advogado: Luciano Rosa da Silva - OAB: 7.860/Mt
REQUERENTE:

FABIO

PAULINO

GARCIA,

PRESIDENTE

(PERÍODO:

08/07/2015
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(PERÍODO:

08/07/2015

a

INDETERMINADO)
Advogado: José Antonio Rosa - OAB: 5.493/Mt
Advogado: Waldir Francisco de Oliveira - OAB: 4.862-a/Mt
Advogado: Luciano Rosa da Silva - OAB: 7.860/Mt
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
DECISÃO:
"1. Apresentado o demonstrativo pela AGU (fls. 762/766), intime-se pessoalmente, por Oficial de
Justiça (mandado) a parte devedora (PSB/MT), na pessoa de seu representante legal, nos termos
do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º).
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.
5. Na hipótese do item 3, fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD (à exceção da conta do fundo
partidário), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art.854 CPC).
6. Tratando-se de bloqueio de valor em excesso ou valor ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854, CPC.
7. Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá ser
intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do art.
854 do CPC.
8. Publique-se a presente decisão no DJE-TRE/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2019.
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Juíza-Membro do TRE/MT
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 14/03/2019.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 149-64.2012.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2011 - DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM DE MATO GROSSO
Advogado: Arthur Moura Rosa Neto - OAB: 19294/Mt
Advogado: Breno de Almeida Correa - OAB: 15802/Mt
Advogado: Ricardo Moraes de Oliveira - OAB: 12913/Mt
Advogado: Bruno Devesa Cintra - OAB: 14230./Mt
REQUERENTE: DILCEU DAL` BOSCO, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL DO
DEMOCRATAS
REQUERENTE: ODENIL CAMPOS BOTELHO - TESOUREIRO (17/03/2009 a 16/01/2013)
Advogada: Letícia de Souza Furquim - OAB: 7.616/Mt
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Advogada: Letícia de Souza Furquim - OAB: 7.616/Mt
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"1. A União requer, através da petição de fls. 857/858, que a CCIA-TRE/MT apresente
demonstrativo atualizado de débito ou indique as datas bases respectivas, bem como que este
órgão jurisdicional defina a respeito da regularidade ou não do recurso de R$ 60.000,00 recebido
pelo Diretório prestador.
2. A apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito é ônus da credora,
nos termos do art. 524 do CPC.
3. O único valor com determinação de devolução constante da decisão (fls. 800) é a quantia de R$
8.889,98 e, nos termos da mesma decisão, são devidos os acréscimos legais após 60 (sessenta)
dias do trânsito em julgado da decisão, ficando, desde já, definidos os marcos temporais
necessários para a elaboração dos cálculos pela União.
4. A comprovação ou não da identificação da origem dos recursos no valor de R$ 60.000,00 é
causa somente de suspensão da sanção relativa ao recebimento de cotas do fundo partidário. Não
foi determinada no acórdão em questão, quanto a este valor, nenhuma devolução.
5. Com tais considerações, intime-se a União, mediante carga ou remessa dos autos, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresente demonstrativo atualizado e discriminado do seu débito, sob
pena de arquivamento do feito (art. 61 da Res. TSE nº 23.546/2017).
6. Apresentado o demonstrativo pela União, intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça
(mandado), a parte devedora (DEM/MT), na pessoa de seu representante legal, nos termos do art.
513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º).
7. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
8. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
9. Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.
10. Na hipótese do item 8, fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD (à exceção da conta do fundo
partidário), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854 CPC).
11. Tratando-se de bloqueio de valor em excesso ou valor ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854, CPC.
12. Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
13. Publique-se a presente decisão no DJE-TRE/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2019.
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Juíza-Membro do TRE/MT
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 14/03/2019.

ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
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ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 135-17.2011.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - CONTAS
ANUAL - EXERCÍCIO 2010
REQUERENTE: SÁGUAS MORAES SOUSA, PRESIDENTE REGIONAL DO PT/MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
Advogado: Wilmar Schrader - OAB: 2.923/Mt
Advogado: Dieter Metzner - OAB: 4.277/Mt
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"Vistos.
1. Defiro o pedido de suspensão processual (fls. 940) pelo prazo de 60 meses a partir desta data.
2. O controle do prazo (60 meses) será feito pela Secretaria Judiciária.
3. Dentro do período de suspensão, caso haja inadimplência pela devedora, a União deverá
postular pelo prosseguimento do feito.
4. Na hipótese de pagamento total da dívida em período inferior ao da suspensão, as partes
poderão se manifestar nos autos para permitir a extinção do feito.
5. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de março de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Relatora"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 14/03/2019.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 1855/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 53/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) JULIA VIÑE, Analista Judiciário,
Área de Apoio especializado - Especialidade: Biblioteconomia, passando da Classe C, padrão 12
para a Classe C, Padrão 13 com efeitos a partir de 07/03/2019.
6. 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
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6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 13 de março de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE 2414/2013
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS[1]
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 52/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria
nº 117/2018[2], CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) WALTER FIGUEIREDO
COSTA NETO, Analista Judiciário, Área Judiciária, passando da Classe B, padrão 8 para a Classe
B, Padrão 9 com efeitos a partir de 14/03/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 14 de março de 2019.
[1] Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria nº 117, de 18 de
abril de 2018, publicada na edição DJE nº 2625, de 19 de abril de 2018.
[2] Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
(...)
I - conceder:
Progressão Funcional e Promoção dos servidores.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AÇÃO PENAL Nº 4-63.2016.6.11.0001
Vistos etc.

Ante o teor da decisão proferida em sede de Habeas Corpus n.75-34.2017.611.0000, nos termos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ante o teor da decisão proferida em sede de Habeas Corpus n.75-34.2017.611.0000, nos termos
do art. 400, do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20.03.2019, às
08h30min.
A audiência acontecerá na sala de audiência da 2ª Vara Criminal - Execuções Penais - da
Comarca de Cuiabá - Sala 44 - Corredor F, no Fórum da Comarca da Capital.
Intimem-se as partes.
Ciência ao representante ministerial eleitoral.
Publique-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

AÇÃO PENAL 4-63.2016.6.11.0001 AUDIÊNCIA DESIGNADA
PROC. Nº 4-63.2016.6.11.0001
PROT. Nº 14574/2015
Classe: Correição em Primeiro Grau - ANO 2019
Vistos, em correição,
No despacho anterior (fls. 119), foi determinada a realização de audiência de instrução para o
próximo dia 20 deste mês.
Todavia, nota-se que a questão demanda a inquirição de inúmeras testemunhas residentes em
Cuiabá e em outras cidades, sendo que algumas delas podem ter mudado de endereço em face do
resultado das últimas eleições estaduais, o que, inviabiliza a realização plena do ato.
Assim, para não perder a data da audiência, faltando 09 (nove) dias para sua realização, determino
a intimação das testemunhas de acusação, todas residentes em Cuiabá e as testemunhas de
defesa também moradoras desta capital, para realização do ato já designado às fls. 119.
Quanto às testemunhas moradoras de outras cidades, intime-se a defesa para informar seus
endereços, a fim de ser expedida carta precatória para inquirição das mesmas.
Intime-se o réu, sua defesa via DJE e cientifique o MPE sobre a realização do ato.
Às providências com a máxima urgência.
Cuiabá - MT, 11 de Março de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Processo nº 01-03.2019.6.11.0002
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018 - Mesário Faltoso
Mesário: Alexsandra Rosa da Matta
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório da 02ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, relativo à eleitora Alexsandra Rosa da Matta, por não comparecimento aos trabalhos
eleitorais nas Eleições Gerais - 2018 no 2º Turno de votação.
Foram juntados aos autos a carta de convocação, a ata da mesa receptora de votos e o espelho
do cadastro eleitoral do mesário faltoso (fls. 03/05).

Devidamente citada, conforme certidão de fl. 09, a eleitora deixou transcorrer in albis o prazo para
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Devidamente citada, conforme certidão de fl. 09, a eleitora deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de justificativa.
Formalizados os autos, vieram conclusos para decisão.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a legislação que trata dos atos preparatórios para as Eleições
2018 dispõe que o eleitor que não comparecer aos trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta)
dias para justificar à autoridade judicial competente sua ausência aos trabalhos eleitorais.
No caso, as provas documentais acostadas aos autos demonstram que a eleitora, regularmente
convocada, não compareceu aos trabalhos no 2º Turno de votação. Mesmo após a citação para
apresentação de manifestação nestes autos, a eleitora quedou-se inerte.
Dessa feita, a aplicação de multa é medida que se impõe.
Nesse sentido, dispõe o artigo 124 do Código Eleitoral: "O membro da Mesa Receptora que não
comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado
no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal".
Sobreleva notar, contudo, que, com o advento da Constituição da República em 1988, estipulou-se
a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88), de modo que a
base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas será o
último valor fixado da Ufir (R$ 1,0641), multiplicado pelo fator 33,02 (Resolução TSE nº 21.538
/2003, art. 85).
Isto posto, nos termos da legislação supra citada, arbitro a multa em R$ 35,14 (trinta e cinco reais
e catorze centavos) à eleitora Alexsandra Rosa da Matta, em virtude de sua ausência injustificada
no 2º turno das Eleições 2018, a ser recolhida por meio de Guia de Recolhimento da União no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal e inscrição na dívida
ativa da União.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Guiratinga/MT, 13 de março de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - TESOURO
Processo nº 47-26.2018.6.11.0002
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Município: Tesouro
Vistos, etc.
Tratam estes autos da formalização dos procedimentos relacionados à convocação dos membros
de Mesas Receptoras de Votos, bem como Funções Especiais para a eleição do Município de
Tesouro, 1º e 2º turnos de 2018.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que a instrução contém os documentos essenciais
quanto ao histórico de nomeações efetuadas, eventuais dispensas e substituições, bem como os
instrumentos de convocação (Cartas de Convocação) com comprovação de entrega aos eleitores
ora convocados.
Certifica a chefa de cartório a inexistência de ocorrências de ausência ou abandono dos trabalhos
eleitorais (fl. 94).
Exaurido, assim, o objeto destes autos.
Desta feita, determino o seu arquivamento, com as anotações necessárias.
P.R.I.C.
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. 2882

Cuiabá, sexta-feira, 15 de março de 2019

9

P.R.I.C.
Guiratinga/MT, 06 de março de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - SÃO JOSÉ DO POVO
Processo nº 46-41.2018.6.11.0002
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Município: São José do Povo
Vistos, etc.
Tratam estes autos da formalização dos procedimentos relacionados à convocação dos membros
de Mesas Receptoras de Votos, bem como Funções Especiais para a eleição do Município de São
José do Povo, 1º e 2º turnos de 2018.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que a instrução contém os documentos essenciais
quanto ao histórico de nomeações efetuadas, eventuais dispensas e substituições, bem como os
instrumentos de convocação (Cartas de Convocação) com comprovação de entrega aos eleitores
ora convocados.
Certifica a chefa de cartório a inexistência de ocorrências de ausência ou abandono dos trabalhos
eleitorais (fl. 98).
Exaurido, assim, o objeto destes autos.
Desta feita, determino o seu arquivamento, com as anotações necessárias.
P.R.I.C.
Guiratinga/MT, 06 de março de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - GUIRATINGA
Processo nº 45-56.2018.6.11.0002
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Município: Guiratinga
Vistos, etc.
Tratam estes autos da formalização dos procedimentos relacionados à convocação dos membros
de Mesas Receptoras de Votos, bem como Funções Especiais para a eleição do Município de
Guiratinga, 1º e 2º turnos de 2018.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que a instrução contém os documentos essenciais
quanto ao histórico de nomeações efetuadas, eventuais dispensas e substituições, bem como os
instrumentos de convocação (Cartas de Convocação) com comprovação de entrega aos eleitores
ora convocados.
No tocante às ocorrências de ausência aos trabalhos eleitorais, conforme certidão de fl. 236, o
atestado médico acostado à fl. 83 justifica a ausência aos trabalhos eleitorais pela eleitora Mikaelle
Cezar Soares. Quanto à eleitora Alexsandra Rosa da Matta, vez que não foi apresentada
justificativa no prazo legal, sua ausência deve ser verificada em procedimento apartado, nos
termos do Provimento CRE/MT 18/2012.
Exaurido, assim, o objeto destes autos.
Desta feita, determino a anotação de justificativa para a eleitora Mikaelle Cezar Soares, bem como
abertura de procedimento para verificação da ausência aos trabalhos eleitorais da eleitora
Alexsandra Rosa da Matta. Finalizadas tais providências, certifique-se, e arquive-se os presentes
autos com as anotações necessárias.
P.R.I.C.
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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P.R.I.C.
Guiratinga/MT, 06 de março de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
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
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PC N.º 9-74.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Rosário Oeste
/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
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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constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Socialista Brasileiro PSB do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Socialista Brasileiro de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 8-89.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido República - PR
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido República - PR do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido República - PR do
Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
República de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 7-07.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Cristão - PSC
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Cristão - PSC do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
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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Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Cristão - PSC
do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Cristão de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 6-22.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Podemos - PODE
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Podemos - PODE do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
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 exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Podemos - PODE do
Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Podemos de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 5-37.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Liberal - PSL
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Liberal - PSL do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Liberal - PSL do
Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
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Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Liberal de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 41-79.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Solidariedade
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Solidariedade do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Solidariedade do Município de

Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano seguinte
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Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano seguinte
ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino a suspensão
do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Solidariedade de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 40-94.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de
Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB do Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
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Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
da Social Democracia Brasileira de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 4-52.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido dos Trabalhadores- PT
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido dos Trabalhadores -

PT do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
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PT do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
dos Trabalhadores de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 39-12.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republicano Progressista - PRP
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano Progressista - PRP do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano
Progressista - PRP do Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
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/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano Progressista de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 38-27.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Verde - PV
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Verde - PV do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Verde - PV do
Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Verde de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 37-42.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 09).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Socialista Brasileiro PSB do Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Socialista Brasileiro de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 36-57.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Popular Socialista - PPS
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Popular Socialista - PPS do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Popular Socialista PPS do Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
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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Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Popular Socialista de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 35-72.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido República - PR
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido República - PR do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido República - PR do
Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
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 TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
República de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 34-87.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Cristão - PSC
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Cristão - PSC do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Cristão - PSC
do Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda,
determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do 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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Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Cristão de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 33-05.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Podemos - PODE
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Podemos - PODE do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Podemos - PODE do
Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Podemos - PODE de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 32-20.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Liberal - PSL
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Liberal - PSL do Município de Nobres/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Liberal - PSL do
Município de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Liberal de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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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RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 31-35.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Nobres/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Nobres
/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 09).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Movimento Democrático
Brasileiro do Município - MDB de Nobres/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Movimento Democrático Brasileiro de Nobres.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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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RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 3-67.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Rosário
Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista - PDT do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Democrático Trabalhista de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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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RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 27-95.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Patriota - PATRI
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Patriota - PATRI do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Patriota - PATRI do Município
de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano
seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Patriota de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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
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PC N.º 26-13.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS do Município de
Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano da
Ordem Social - PROS do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano da Ordem Social de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 25-28.2019.6.11.0003

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PC N.º 25-28.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de
Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
da Social Democracia Brasileira de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 24-43.2019.6.11.0003

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PC N.º 24-43.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republicano Progressista - PRP
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano Progressista - PRP do Município de Jangada
/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano
Progressista - PRP do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano Progressista de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 23-58.2019.6.11.0003

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PC N.º 23-58.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Verde - PV
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Verde - PV do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Verde - PV do
Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Verde de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 21-88.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
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 Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Cristão - PSC
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Cristão - PSC do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Cristão - PSC
do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda,
determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Cristão de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 20-06.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Podemos - PODE
Município: Jangada/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Podemos - PODE do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Podemos - PODE do
Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Podemos de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 2-82.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Progressista - PP
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Progressista - PP do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 09).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Progressista - PP do
Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Progressista de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 19-21.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Social Liberal - PSL
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Social Liberal - PSL do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Liberal - PSL do
Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Social Liberal de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 18-36.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Jangada/MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro PTB do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Trabalhista Brasileiro de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 17-51.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido dos Trabalhadores - PT
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Jangada/MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido dos Trabalhadores PT do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
dos Trabalhadores de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 16-66.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Jangada/MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 09).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista - PDT do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Democrático Trabalhista de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 15-81.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republicano Brasileiro - PRB
Município: Jangada/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de Jangada/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano Brasileiro
- PRB do Município de Jangada/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano Brasileiro de Jangada.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 14-96.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Rosário Oeste
/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro PTB do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Trabalhista Brasileiro de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 13-14.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Solidariedade
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Solidariedade do Município de Rosário Oeste/MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Solidariedade do Município de
Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano
seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Solidariedade de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 12-29.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Patriota - PATRI
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Patriota - PATRI do Município de Rosário Oeste/MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Patriota - PATRI do Município
de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano
seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Ainda, determino a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do
Patriota de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 11-44.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republicano Progressista - PRP
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano Progressista - PRP do Município de Rosário
Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republico
Progressista - PRP do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano Progressista de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 10-59.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Verde - PV
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Verde - PV do Município de Rosário Oeste/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Verde - PV do
Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Verde de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

PC N.º 1-97.2019.6.11.0003
Prestação de Contas Eleitorais - Eleições Gerais de 2018
Partido Republico Brasileiro - PRB
Município: Rosário Oeste/MT
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir da informação da não prestação de contas, referente à
campanha eleitoral 2018, pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de Rosário Oeste
/MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do 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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu representante, em atenção ao disposto no artigo 52, §6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Citados, nos termos do artigo 52, §7º c/c o artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
8º da Resolução TSE nº 23.547/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas (fl. 08).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano Brasileiro
- PRB do Município de Rosário Oeste/MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 77, IV, §4º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017). Ainda, determino a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal
omisso.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que suspenda o registro e/ou anotação do Partido
Republicano Brasileiro de Rosário Oeste.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

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
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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
CONDENAÇÃO CRIMINAL
Autos n. 70-85.2017.611.0008.
Autor: Ministério Público Estadual.
Ré: Lucy Souza de Freitas Ramos.
Réu: Rogério Soares Oliveira.
Réu: Adevaldo Tolentino Oliveira.
Ré: Girlene de Jesus Soares Oliveira.
Réu: Weider Soares Oliveira.
Advogado: Átila Rezende Waldschmidt-OAB/MT 11049
Ré: Raiane Soares Oliveira.
Ré: Aila Cristina Figueiredo de Sousa.
Ré: Luciene de Souza Freitas.
Advogado: Arthur Rezende Waldschmidt-OAB/MT 12624
SENTENÇA

Ementa: Inscrição fraudulenta de eleitor - Induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor - Conjunto
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Ementa: Inscrição fraudulenta de eleitor - Induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor - Conjunto
harmônico das provas - Materialidade e autoria demonstradas - Procedência parcial da ação Condenação.
Vistos.
1. Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de LUCY
SOUZA DE FREITAS RAMOS, ROGÉRIO SOARES OLIVEIRA, ADEVALDO TOLENTINO
OLIVEIRA, GIRLENE DE JESUS SOARES OLIVEIRA, WEIDER SOARES OLIVEIRA, RAIANE
SOARES OLIVEIRA e AILA CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUSA, já adequadamente qualificados
nos autos, dando-os como incursos no crime descrito no artigo 289 da Lei n. 4.737/65, e LUCIENE
DE SOUZA FREITAS, já qualificada nos autos, como incursa no artigo 290 da Lei n. 4.737/65, por
sete vezes, em concurso material.
I - Da conduta da acusada Lucy Souza de Freitas Ramos.
2. Consta da denúncia:
"No dia 03/03/2016, a eleitora Lucy Souza de Freitas Ramos inscreveu-se fraudulentamente no
Cartório Eleitoral de Alto Araguaia/MT, e, utilizando-se de comprovante de endereço de sua
genitora, afirmou que residia nesta comarca por período superior a três meses, quando, na
verdade, possuía domicílio fixado em Mineiros/GO".
II - Da conduta do acusado Rogério Soares Oliveira.
3. Consta da denúncia:
"No dia 10/03/2016, o eleitor Rogério Soares Oliveira inscreveu-se fraudulentamente no Cartório
Eleitoral de Alto Araguaia/MT, e, utilizando-se de um contrato de locação, afirmou que residia nesta
comarca por período superior a três meses, quando, na verdade, possuía domicílio fixado em
Mineiros/GO".
III - Das condutas dos acusados Adevaldo Tolentino Oliveira, Girlene de Jesus Soares Oliveira,
Weider Soares Oliveira e Raiane Soares de Oliveira.
4. Consta da denúncia:
"No dia 11/03/2016, os eleitores Adevaldo Tolentino Oliveira, Girlene de Jesus Soares Oliveira,
Weider Soares Oliveira e Raiane Soares de Oliveira, todos parentes de Rogério Soares Oliveira,
inscreveram-se fraudulentamente no Cartório Eleitoral de Alto Araguaia/MT, e, utilizando-se de um
comprovante de endereço, afirmaram que residia nesta comarca por período superior a três
meses, quando, na verdade, possuía domicílio fixado em Mineiros/GO".
IV - Da conduta da acusada Aila Cristina Figueiredo de Sousa.
5. Consta da denúncia:
"No dia 11/03/2016, a eleitora Aila Cristina Figueiredo de Sousa inscreveu-se fraudulentamente no
Cartório Eleitoral de Alto Araguaia/MT, e, utilizando-se de um contrato de locação, afirmou que
residia nesta comarca por período superior a três meses, quando, na verdade, possuía domicílio
fixado em Mineiros/GO".
V - Da conduta da acusada Luciene de Souza Freitas.
6. Consta da denúncia:
"No mês de março de 2016, Luciene de Souza Freitas induziu os eleitores Lucy Souza de Freitas
Ramos, Rogério Soares Oliveira, Adevaldo Tolentino Oliveira, Girlene de Jesus Soares Oliveira,
Weider Soares Oliveira, Raiane Soares de Oliveira e Aila Cristina Figueiredo de Sousa, a se
inscreverem fraudulentamente no Cartório Eleitoral de Alto Araguaia/MT, uma vez que seria
candidata no pleito de 2016".
VI. Da marcha processual.
7. A denúncia foi recebida em 25/07/2017 (fl. 133).
8. Citados os acusados, conforme certidões acostadas nos autos (fls. 170 e 182).
9. Juntadas respostas à acusação (fls. 172/176 e 183/189), as quais contestaram em sua
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9. Juntadas respostas à acusação (fls. 172/176 e 183/189), as quais contestaram em sua
totalidade a denúncia oferecida. Os denunciados Lucy Souza de Freitas Ramos, Rogério Soares
Oliveira, Adevaldo Tolentino Oliveira, Girlene de Jesus Soares Oliveira, Raiane Soares Oliveira e
Aila Cristina Figueiredo De Sousa aceitaram o benefício da suspensão condicional do processo,
sendo o processo desmembrado, conforme fl. 197.
10. Audiências de instrução e julgamento realizada em 14/05/2018 e em 15/05/2018 (fls. 230/239).
11. Carta precatória juntada aos autos às fls. 249/252.
12. O Ministério Público apresentou memoriais escritos (fls. 255/260), requerendo a condenação
dos acusados nos moldes da peça acusatória.
13. A defesa apresentou memoriais escritos (fls. 263/276), pugnando pela absolvição dos réus.
FUNDAMENTO e passo a decidir.
VII - Do crime de inscrição fraudulenta de eleitor.
14. O crime de inscrição eleitoral fraudulenta está previsto no art. 289 da Lei n. 4.737/1965, "in
litteris":
"Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa."
15. Noto que a conduta narrada se amolda perfeitamente e corretamente ao modelo de fato
contido na norma penal incriminadora.
VII.I - Do acusado Weider Soares de Oliveira
VII.I.I - Da materialidade delitiva.
16. No tocante a materialidade, esta se encontra consubstanciada nos autos por meio do inquérito
policial n. 119/2016/DPAA/MT, ofício n. 124/2016/ZE08, mandado de constatação, certidão de fl.
15, decisão de fl. 16, mandado de constatação de fl. 19, certidão de fl. 20, decisão de fl. 21,
mandado de constatação de fl. 26, certidão de fl. 27, decisão de fl. 28, mandado de constatação de
fl. 41, decisão de fl. 36, certidão de fl. 42, decisão de fl. 43, mandado de constatação de fl. 55,
certidão de fl. 56, decisão de fl. 57, relatório policial, termos de depoimentos de fls. 77/80, 98/99,
101/102, 104/105, 107/108, 110/111, 113/114, 116/117, termos de depoimentos em juízo fls. 230
/239, 249/252, todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do
Parquet na exordial acusatória, sendo as principais partes abaixo transcritas quando da análise da
autoria delitiva.
VII.I.II - Da autoria delitiva.
17. Já com relação à autoria delitiva, muito embora a douta defesa alegue que não há prova
suficiente para sustentar uma condenação (em sede de alegações finais), após análise do conjunto
fático e probatório, esta restou evidenciada, identificada e comprovada, sem sombra de dúvidas,
na pessoa do acusado, face aos depoimentos prestados em sede policial e judicial, vejamos:
18. O declarante Onaldo Furtado Freitas, em juízo, narrou que presta serviços para a Justiça
Eleitoral, oportunidade em que foi efetivar a intimação do denunciado e não o encontrou. Ato
contínuo, realizou ligação telefônica utilizando-se do número informado no mandado, ocasião em
que o acusado declarou residir em Mineiros/GO, vejamos:
Promotor: Porque no dia 3 de março de 2016, a senhora Lucy se inscreveu fraudulentamente no
cartório eleitoral de Alto Araguaia e informou que residia por período superior a 3 meses quando na
verdade possuía endereço fixo em goiás. Esse é o primeiro fato. O segundo fato afirma que no dia
10 de março, Weider se inscreveu fraudulentamente também aqui em Alto Araguaia utilizando-se
de um contrato de locação e afirmou que residia nessa comarca por período superior a 3 meses
quando na verdade possuía endereço fixado em Mineiros. Também no dia 11 de março os
eleitores Adevaldo, Girlene, Weider, Raiane e todos os parentes de Rogerio Soares de Oliveira
inscreveram-se fraudulentamente aqui em Alto Araguaia falando que moravam aqui também sendo
que na verdade residiam em Mineiros. Também no dia 11 a eleitora Aila, fraudulentamente
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que na verdade residiam em Mineiros. Também no dia 11 a eleitora Aila, fraudulentamente
inscreveu-se no cartório eleitoral de Alto Araguaia utilizando um contrato de locação e afirmou que
residia na comarca por período superior a 3 meses sendo que nada verdade possuía domicilio em
Mineiros. Por fim o quinto fato afirmou que no ano de 2016 a Luciene induziu os eleitores Lucy,
Rogerio, Adevaldo, Girlene, Aila e Raiane, a se inscreverem fraudulentamente no cartório de Alto
Araguaia. A cerca desses fatos o que o senhor pode explicar, Seu Onaldo?
Testemunha: Eu presto serviço pro eleitoral como oficial de justiça. Aí eu fui pra intimar esse
pessoal e não encontrei. Tinha o numero deles no mandado né e eu liguei e falaram que moravam
em Mineiros.
Promotor: Então eles realmente não moravam aqui em Alto Araguaia?
Testemunha: No endereço do mandado não.
Promotor: Aí o senhor como oficial de justiça certificou esses dados nos autos?
Testemunha: Sim.
Promotor: O senhor fez a certidão de todas essas pessoas que eu falei pro senhor ou só de
algumas?
Testemunha: De todos. Deve ter aí no processo de todos.
Promotor: Em relação a senhora Aila e o réu Weider, nenhum desses possui domicilio aqui?
Testemunha: Não senhor. Eu não sei se foi com a Aila que eu falei por telefone ou se foi com ele.
Falou que morava lá em Mineiros também.
Promotor: O senhor sabe o motivo deles terem informado que residiam aqui em Alto Araguaia?
Testemunha: Não sei.
Promotor: Mais alguma coisa que o senhor queira dizer a cerca dos fatos?
Testemunha: Nada. Só isso.
Defesa: O senhor afirmou que entrou em contato com o Weider e ele teria dito que morava em
Mineiros. Ele afirmou que estava em Mineiros ou que residia em Mineiros?
Testemunha: Residia em Mineiros.
Juízo: O senhor acabou de afirmar que o Weider residia em Mineiros. Pelo menos foi a informação
que foi lhe passado. E a Luciene?
Testemunha: A Luciene morava aqui.
Juízo: Onde?
Testemunha: Ela mora aqui na Vila Aeroporto.
19. Em juízo, ao ser perguntado sobre os cômodos da residência em que vivia em Alto Araguaia, o
acusado declarou não ter certeza da cor do imóvel, bem como que havia uma cozinha, um
banheiro e três quartos, mas que não se recordava ao certo. Ao depois, afirmou que seus pais
possuíam uma residência em Mineiros/GO, local em que seu irmão permanecia, narrando,
inclusive, que o local de trabalho daquele era mais próximo à cidade de Mineiros, na empresa
ETH. Sem prejuízo, ao final declara que após três meses voltou a residir em Mineiros, vejamos:
"Juízo: Quando que o senhor voltou pra Mineiros? O senhor me disse que agora mora em Mineiros
né?
Réu: Sim. Foi logo que... Foi uns 3 meses depois a gente mudou pra Mineiros.
Juízo: Como que era essa casa? Quantos cômodos? A casa que o senhor locou da dona Luciene.
Réu: Na frente era um ponto comercial que eu loquei também pra colocar os produtos lá.
Juízo: E colocou?
Réu: Não cheguei a colocar os produtos não.
Juízo: Então não trabalhou lá na frente?
Réu: Coloquei só deposito lá, algumas mercadorias.
Juízo: Tá. E como que era o local que vocês moravam? Como que era essa casa por dentro?
Réu: Se não me engano era pintado de laranja.
Juízo: Não. Os cômodos. Quantos quartos? Cozinha?
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Réu: Se não me engano era pintado de laranja.
Juízo: Não. Os cômodos. Quantos quartos? Cozinha?
Réu: Uma cozinha, um banheiro, três quartos. Eu não me recordo...
Juízo: Três quartos? E como que vocês dormiam todo mundo nesses três quartos todo mundo
junto?
Réu: Tinha cama.
Juízo: Sim. Mas quem ficava em cada quarto?
Réu: Eu e a minha esposa ficava num quarto. Minha mãe ficava em outro mais meu irmão quando
ele vinha. Praticamente era isso aí.
Juízo: O Rogério você tá falando quando ele vinha. Então ele não morava com vocês?
Réu: Passava e ficava um tempo. Ia embora. A mesma coisa minha irmã também.
Juízo: Tá. O Rogério, seu irmão, vinha e ia embora. Mas como assim ia embora? Eu preciso
entender isso. Ele morava aqui ou morava lá?
Réu: Tava morando aqui. Todos nós tava morando aqui.
Juízo: E quando ele ia embora ele ia embora pra onde?
Réu: Lá pra casa. Minha mãe tem casa lá em Mineiros. Casa própria deles. Dos meus pais.
Juízo: E ele vinha fazer o que aqui? Ele trabalhava onde?
Réu: Meu irmão trabalha na ETH.
Juízo: E isso fica mais próximo daqui ou de lá?
Réu: Mais próximo de lá.
Juízo: E o Adevaldo? Ele morava com você? Junto com a sua mãe Girlene? Isso?
Réu: Isso.
Juízo: Raiane?
Réu: Minha irmã.
Juízo: E como que era a situação dela?
Réu: Ela tava ficando aqui.
Juízo: Ela trabalhava com que?
Réu: Nada. O marido dela que sustenta ela.
Juízo: E o marido dela mora onde?
Réu: Mineiros.
Juízo: Ele tava morando em Mineiros e ela tava morando aqui?
Réu: Isso.
Juízo: Aila?
Réu: Minha esposa."
20. Ao analisar o depoimento, verifico que o acusado não se recorda com precisão acerca da cor
da própria residência em que vivia, tampouco sobre a divisão dos cômodos, sem prejuízo de se
referir que também possuía residência em Mineiros, informando, ainda, que voltaram a residir
naquela cidade ultrapassados apenas três meses. Nesse giro, assevero que o depoimento
prestado pelo acusado não é convergente, sendo inábil para formar o convencimento deste juízo.
21. Destaco que o delito de inscrever-se fraudulentamente como eleitor, crime de mão própria,
configura-se quando o eleitor requer a transferência para município vizinho ao seu, alegando
falsamente lá residir há mais de três meses, de modo que a versão apresentada pelo acusado não
é hábil para modificar o convencimento deste magistrado, mormente ser imprescindível a
comprovação de vínculos sólidos no município a justificar o exercício da cidadania, o que não foi
demonstrado nos autos.
22. Por oportuno, trago à baila a jurisprudência:
"RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR (CE, art. 289). CRIME DE
MÃO PRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO POSSÍVEL ATRAVÉS DE CUMPLICIDADE. 1. O crime do artigo
289 do Código Eleitoral é qualificado como crime de mão própria, na medida em que somente
pode ser praticado pelo eleitor. Assim sendo, não admite a coautoria, mas é possível a
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289 do Código Eleitoral é qualificado como crime de mão própria, na medida em que somente
pode ser praticado pelo eleitor. Assim sendo, não admite a coautoria, mas é possível a
participação. Precedente do TSE. 2. A indução à prática da inscrição fraudulenta perfectibiliza o
tipo do artigo 290 do Código Eleitoral. Se, porém, há prestação de auxílio material à conduta
delitiva, está caracterizada a participação no delito do artigo 289 do Código Eleitoral. 3. Recurso
especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 571991, Acórdão, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 58, Data 25/03/2015,
Página 37)"
23. Pois bem, em que pese o acusado negue a autoria do crime em comento, esta alegação não
merece prosperar, uma vez que em delitos desta natureza as provas testemunhais representam
especial relevo, sem prejuízo da existência nos autos de mandado de constatação no local.
24. Assim, diante das provas constantes nos autos, aferidas nas fases policial e judicial, é patente
que, de fato, o réu foi o autor do delito "in examine". Ou seja, os elementos de convicção colhidos
são irrefutáveis e coerentes e não deixam qualquer margem de dúvida. Indicam com absoluta
clareza que ele praticou o delito.
25. Deste modo, a conduta do réu se acomoda impecavelmente, no tipo penal delineado.
VII.I.III - Da culpabilidade
26. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa
excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável a data do fato típico, possuía
potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob
coação ou obediência hierárquica.
VIII - Do crime de induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor.
27. O crime de inscrição eleitoral fraudulenta está previsto no art. 290 da Lei n. 4.737/1965, "in
litteris":
"Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo dêste Código.
Pena - Reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa."
28. Noto que a conduta narrada se amolda perfeitamente e corretamente ao modelo de fato
contido na norma penal incriminadora.
VIII.I - Da acusada Luciene de Souza Freitas
VIII.I.I - Das materialidades delitivas.
29. No tocante as materialidades, esta se encontram consubstanciadas nos autos por meio do
inquérito policial n. 119/2016/DPAA/MT, ofício n. 124/2016/ZE08, mandado de constatação,
certidão de fl. 15, decisão de fl. 16, mandado de constatação de fl. 19, certidão de fl. 20, decisão
de fl. 21, mandado de constatação de fl. 26, certidão de fl. 27, decisão de fl. 28, mandado de
constatação de fl. 41, decisão de fl. 36, certidão de fl. 42, decisão de fl. 43, mandado de
constatação de fl. 55, certidão de fl. 56, decisão de fl. 57, relatório policial, termos de depoimentos
de fls. 77/80, 98/99, 101/102, 104/105, 107/108, 110/111, 113/114, 116/117, termos de
depoimentos em juízo fls. 230/239, 249/252, todos inequivocamente indicando a ocorrência do
crime, narrada pelo membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as principais partes abaixo
transcritas quando da análise da autoria delitiva.
VIII.I.II - Da autoria delitiva.
30. Já com relação à autoria delitiva, muito embora a douta defesa alegue que não há prova
suficiente para sustentar uma condenação (em sede de alegações finais), após análise do conjunto
fático e probatório, esta restou evidenciada, identificada e comprovada, sem sombra de dúvidas,
na pessoa da acusada Luciene de Souza Freitas, em relação à parte das acusações, face aos
depoimentos prestados em sede policial e judicial, vejamos:
31. O declarante Adriano Meireles Borba, em juízo, narrou que era Chefe do Cartório Eleitoral de
Alto Araguaia na ocasião dos fatos, declarando que os servidores da Justiça Eleitoral, ao
perceberem a presença da acusada, à época pré-candidata ao cargo de vereadora, no Cartório
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perceberem a presença da acusada, à época pré-candidata ao cargo de vereadora, no Cartório
Eleitoral, passaram a examinar todos os documentos de atendimento ao público nos dias em que
se mencionou a presença dela no local.
32. Por conseguinte, declara a testemunha ter constatado os nomes dos outros denunciados nesta
ação penal, de modo a iniciarem diligências para verificação da autenticidade dos endereços,
através de oficial de justiça.
33. Ressalta a testemunha, inclusive, que alertou a acusada no penúltimo dia de atendimento
acerca da conduta por ela praticada, declinando que a denunciada, na oportunidade, informou que
apenas estava fazendo favor e levando os eleitores.
34. Em juízo, a testemunha Marina Coutinho Teodoro de Oliveira Borba, declarou que percebeu a
acusada indo frequentemente ao Cartório Eleitoral acompanhando eleitores, mas que não buscava
atendimento pessoal, apenas aguardava o atendimento eleitoral e, ao final, ia embora.
35. Declarou, também, que, na época dos fatos, compareceu ao Cartório Eleitoral a irmã da
acusada, senhora Lucy, a qual inicialmente afirmou perante a servidora que residia no município
há penas 01 (um) mês, razão pela qual lhe foi informado que não poderia haver a transferência
eleitoral. Ato contínuo, a irmã da acusada modificou a versão apresentada e passou a declarar que
residia há mais de três meses, fato que chamou a atenção da testemunha.
36. Nesse sentido, asseverou a testemunha que o processo de transferência da irmã da acusada
foi posto em diligência ao oficial de justiça, o qual certificou que os eleitores constatados pelo
Cartório Eleitoral, também ora denunciados, não residiam nos locais indicados.
37. A propósito, vejamos o depoimento da testemunha Onaldo Furtado Freitas:
"Promotor: Porque no dia 3 de março de 2016, a senhora Lucy se inscreveu fraudulentamente no
cartório eleitoral de Alto Araguaia e informou que residia por período superior a 3 meses quando na
verdade possuía endereço fixo em goiás. Esse é o primeiro fato. O segundo fato afirma que no dia
10 de março, Weider se inscreveu fraudulentamente também aqui em Alto Araguaia utilizando-se
de um contrato de locação e afirmou que residia nessa comarca por período superior a 3 meses
quando na verdade possuía endereço fixado em Mineiros. Também no dia 11 de março os
eleitores Adevaldo, Girlene, Weider, Raiane e todos os parentes de Rogerio Soares de Oliveira
inscreveram-se fraudulentamente aqui em Alto Araguaia falando que moravam aqui também sendo
que na verdade residiam em Mineiros. Também no dia 11 a eleitora Aila, fraudulentamente
inscreveu-se no cartório eleitoral de Alto Araguaia utilizando um contrato de locação e afirmou que
residia na comarca por período superior a 3 meses sendo que nada verdade possuía domicilio em
Mineiros. Por fim o quinto fato afirmou que no ano de 2016 a Luciene induziu os eleitores Lucy,
Rogerio, Adevaldo, Girlene, Aila e Raiane, a se inscreverem fraudulentamente no cartório de Alto
Araguaia. A cerca desses fatos o que o senhor pode explicar, Seu Onaldo?
Testemunha: Eu presto serviço pro eleitoral como oficial de justiça. Aí eu fui pra intimar esse
pessoal e não encontrei. Tinha o numero deles no mandado né e eu liguei e falaram que moravam
em Mineiros.
Promotor: Então eles realmente não moravam aqui em Alto Araguaia?
Testemunha: No endereço do mandado não.
Promotor: Aí o senhor como oficial de justiça certificou esses dados nos autos?
Testemunha: Sim.
Promotor: O senhor fez a certidão de todas essas pessoas que eu falei pro senhor ou só de
algumas?
Testemunha: De todos. Deve ter aí no processo de todos.
Promotor: Em relação a senhora Aila e o réu Weider, nenhum desses possui domicilio aqui?
Testemunha: Não senhor. Eu não sei se foi com a Aila que eu falei por telefone ou se foi com ele.
Falou que morava lá em Mineiros também.
Promotor: O senhor sabe o motivo deles terem informado que residiam aqui em Alto Araguaia?
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Falou que morava lá em Mineiros também.
Promotor: O senhor sabe o motivo deles terem informado que residiam aqui em Alto Araguaia?
Testemunha: Não sei.
Promotor: Mais alguma coisa que o senhor queira dizer a cerca dos fatos?
Testemunha: Nada. Só isso.
Defesa: O senhor afirmou que entrou em contato com o Weider e ele teria dito que morava em
Mineiros. Ele afirmou que estava em Mineiros ou que residia em Mineiros?
Testemunha: Residia em Mineiros.
Juízo: O senhor acabou de afirmar que o Weider residia em Mineiros. Pelo menos foi a informação
que foi lhe passado. E a Luciene?
Testemunha: A Luciene morava aqui.
Juízo: Onde?
Testemunha: Ela mora aqui na Vila Aeroporto.
38. O elemento nuclear do tipo do art. 290 do Código Eleitoral é o verbo "induzir", que significa
fazer nascer a ideia criminosa de se inscrever fraudulentamente como eleitoral.
39. Com efeito, o verbo induzir abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a se
alistar ou transferir seu título de eleitor, aproveitando-se de sua ingenuidade ou ignorância,
consoante precedente do TSE (RHC 68, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, dje 06/05/2005).
40. Na espécie, resta comprovado que a acusada Luciene de Souza Freitas auxiliou a denunciada
Aila Cristina Figueiredo de Sousa a transferir seu título para esta comarca, mormente pela
lavratura do contrato de locação de fl. 60, a fim de comprovar domicílio eleitoral.
41. Em que pese os depoimentos das testemunhas indiquem que a presença da denunciada, por
diversas vezes, acompanhando eleitores dentro do Cartório Eleitoral, quando já pré-candidata ao
cargo de vereadora, entendo que a prática do crime de induzimento à inscrição fraudulenta de
eleitor restou configurada apenas em relação à acusada Aila Cristina Figueiredo de Sousa,
sobretudo pela não comprovação, em concreto, do induzimento individualizado aos demais
eleitores, ora acusados pelo cometimento do crime capitulado no art. 289 da Lei n. 4.737/65.
42. O bem jurídico protegido pelo crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral é a higidez do
cadastro eleitoral, que resta violado com a transferência fraudulenta de eleitores, sem qualquer
vínculo com o município para o qual se requer a mudança, o que ocorreu no caso em tela.
41. Pois bem, em que pese a acusada negue a autoria do crime em comento, esta alegação não
merece prosperar, uma vez que em delitos desta natureza as provas testemunhais representam
especial relevo, sem prejuízo da existência nos autos de mandado de constatação no local e do
contrato de locação de fl. 60.
42. Por oportuno, trago à baila a jurisprudência:
"RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR (CE, art. 289). CRIME DE
MÃO PRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO POSSÍVEL ATRAVÉS DE CUMPLICIDADE. 1. O crime do artigo
289 do Código Eleitoral é qualificado como crime de mão própria, na medida em que somente
pode ser praticado pelo eleitor. Assim sendo, não admite a coautoria, mas é possível a
participação. Precedente do TSE. 2. A indução à prática da inscrição fraudulenta perfectibiliza o
tipo do artigo 290 do Código Eleitoral. Se, porém, há prestação de auxílio material à conduta
delitiva, está caracterizada a participação no delito do artigo 289 do Código Eleitoral. 3. Recurso
especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 571991, Acórdão, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 58, Data 25/03/2015,
Página 37)"
43. Assim, diante das provas constantes nos autos, aferidas nas fases policial e judicial, é patente
que, de fato, a ré foi a autora do delito "in examine". Ou seja, os elementos de convicção colhidos
são irrefutáveis e coerentes e não deixam qualquer margem de dúvida. Indicam com absoluta
clareza que ela praticou o delito em relação à eleitora Aila Cristina Figueiredo de Sousa.
44. Deste modo, a conduta da ré se acomoda impecavelmente, no tipo penal delineado.
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clareza que ela praticou o delito em relação à eleitora Aila Cristina Figueiredo de Sousa.
44. Deste modo, a conduta da ré se acomoda impecavelmente, no tipo penal delineado.
VIII.I.III - Da culpabilidade
45. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa
excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável a data do fato típico, possuía
potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob
coação ou obediência hierárquica.
IX - Dispositivo.
46. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na
denúncia para CONDENAR o réu WEIDER SOARES OLIVEIRA pela prática do crime previsto no
artigo 289 da Lei n. 4.737/65, e a ré LUCIENE DE SOUZA FREITAS, pela prática do crime
insculpido no artigo 290 da Lei n. 4.737/65, por uma vez, apenas em relação à eleitora Aila Cristina
Figueiredo de Sousa.
IX.I - Do acusado Weider Soares Oliveira
IX.I.I - Da dosimetria da pena.
47. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime
encontrado.
a) Circunstâncias judiciais
48. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s)
consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do crime. A personalidade do
Réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o
desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do Réu. No tocante aos antecedentes
criminais, DEIXO de considerá-la nesta etapa, visto que será analisada, na segunda fase, para não
configurar o bis in idem. Os motivos do crime são comuns à espécie. Avaliando o comportamento
da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as
circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano
de reclusão e 05 (cinco) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época dos fatos (art. 49 do CP).
b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes
49. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a circunstância agravante
da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), vez que consta registro de uma condenação com trânsito em
julgado em referente aos autos n. 201701682766 (fl. 154), motivo pelo qual ELEVO a reprimenda
em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.
c) Causas de diminuição e aumento
50. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a
pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa no valor de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
IX.I.II - Do regime
51. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, "c", do Código
Penal Brasileiro, ante a reincidência do réu.
IX.I.III - Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.
52. Não preenchidos os requisitos necessários, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP
e 77 do CP.
IX.II - Da acusada Luciene de Souza Freitas
IX.II.I - Da dosimetria da pena.
53. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime
encontrado.
a) Circunstâncias judiciais
54. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s)
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54. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s)
consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao réu, pois próprias do crime. A personalidade do
Réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o
desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do Réu, não há registros de antecedentes
criminais. Os motivos do crime são comuns à espécie. Avaliando o comportamento da vítima,
ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as circunstâncias
judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e
15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos
fatos (art. 49 do CP).
b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes
55. Não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas. Assim, MANTENHO a pena em 01
(um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
c) Causas de diminuição e aumento
56. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a
pena em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
IX.II.II - Do regime
57. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, "c", do Código Penal
Brasileiro.
IX.II.IV - Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.
58. Por preencher a sentenciada os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código
Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direitos, nos termos
do §2º, do dispositivo supracitado, consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), a qual
será definida pelo juízo da execução.
X - Das determinações finais.
59. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverão os réus arcarem com as
custas e despesas processuais.
60. Transitada em julgado a sentença, CUMPRA-SE as demais determinações supra, ANOTE-SE
o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se Guia de Execução Penal com observância da
LEP e Resolução n° 113 do CNJ.
61. INTIMEM-SE o Condenado, a Defesa Técnica e o MPE para conhecimento deste "decisum"
(art. 392 do CPP).
62. ATENTE-SE quanto à comunicação da condenação eleitoral e para a comunicação ao Instituto
Nacional de Identificação para os efeitos do art. 15, III, da Constituição Federal.
63. OFICIE-SE aos órgãos de política criminal, conforme CNGC/MT.
64. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o
necessário.
Alto Araguaia/MT, 07 de março de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 09/2019
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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
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
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2014

05 ANOS

2014

05 ANOS
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05 ANOS

2014

05 ANOS
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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
RAE/PETE - Lotes: 119 a 127 - 10ª Zona 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
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RAE/PETE - Lotes: 146 a 151 - 10ª Zona -
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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
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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
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
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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
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
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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
RAE/PETE - Lotes: 161 - 45ª zona - Rondonópolis/MT 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
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RAE/PETE - Lotes: 199 a 203 - 45ª zona - Rondonópolis
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10 ANOS

2008
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2008
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10 ANOS
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2008
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2008
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2008
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Ofícios Expedidos - 10ª zona

2008

10 ANOS

Ofícios Circ. Expedidos - 10ª zona

2008

10 ANOS

Comunicação de Óbito

2008

10 ANOS

Guias de Multas pagas - 45ª zona

2009

10 ANOS

/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

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
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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

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 14/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, JUÍZA DA 15ª
ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, com fulcro no Provimento 02/2009/CRE/MT, será
realizado mutirão na aldeia Capivara, no Parque Indígena do Xingu, município de São Félix do
Araguaia, no período compreendido entre os dias 08 a 12 de abril de 2019. Para tanto, a servidora
Lícia Magna Pereira Costa realizará as atividades de alistamento eleitoral e análogos, no período e
local já informados.
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 São Félix do Araguaia/MT, aos treze de março
de dois mil e dezenove. Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital que é assinado pela MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Protocolo: 6.728/2018
Prestação de Contas: 41-74.2018.6.11.0016
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Interessado: João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Interessado: Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro
Advogado: Ruberley Gomes de Rezende OAB N.º 14.288/MT
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a certidão que informa que a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos e a procuração foram assinadas apenas pelo tesoureiro do partido, e o que consta no
inciso II, § 3º, art. 28, da Resolução do TSE n.º 23.546/2017, determino a intimação do partido para
que corrija a irregularidade apontada, ou apresente justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de ter suas contas não regularizadas.
2. Intimem-se.
Vila Rica, 11 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018
Processo n.: 6-80.2019.6.11.0016 Protocolo: 2.008/2019
Assunto: Prestação de Contas - exercício financeiro 2018
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Interessado: Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Interessado: Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira
Advogado: Armando Martins da Silva Neto OAB/MT N.º 17.974
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a indisponibilidade das informações para prestação de contas, conforme certidão
de fls. 14, o que inviabiliza o prosseguimento do feito no momento, aguarde-se a disponibilização
pelo TRE/MT das informações quanto à distribuição de recursos do fundo partidário e dos recibos
eleitorais.
2. Após findo o prazo para o partido prestar contas, anualmente, à Justiça Eleitoral (art. 32, caput,
da Lei n.º 9.096/95), determino a realização de nova consulta quanto às informações necessárias
ao prosseguimento da prestação de contas.
3. Intimem-se.
Vila Rica, 12 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
Processo n.: 276-12.2016.6.11.0016 Protocolo: 75.453/2016
Assunto: Recurso Eleitoral - Prestação de Contas de Candidato - cargo - Prefeito e Vice-Prefeito Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Assunto: Recurso Eleitoral - Prestação de Contas de Candidato - cargo - Prefeito e Vice-Prefeito Eleições 2016
Interessado: Luciano Marcos Alencar (Prefeito)
Advogado: Galeno Chaves da Costa OAB N.º 11.902-B/MT
Interessado: Lucimar Moreira Borges Faria (Vice-prefeita)
Advogado: Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB N.º 9.482-A/MT
Advogado: Galeno Chaves da Costa OAB N.º 11.902-B/MT
DESPACHO
Vistos.
1. Ciência às partes do retorno dos autos a esta 16ª Zona Eleitoral/MT.
2. Providencie-se:
3. O lançamento do respectivo ASE de desaprovação das contas no cadastro eleitoral do
candidato a prefeito LUCIANO MARCOS ALENCAR e a vice-prefeita LUCIMAR MOREIRA
BORGES FARIA;
4. O registro do julgamento das contas no SICO;
5. Determino o desentranhamento destes autos das declarações de imposto de renda de fls. 21
/30; fls. 32/38; fls. 40/44 e fls. 52/75, que deverão ser envelopadas, lacradas e restituídas aos seus
respectivos proprietários. Frustrada a tentativa de restituição, devem referidos documentos serem
destruídos, certificando-se nos autos, conforme determinado pelo Relator do voto (fls. 451).
6. Em seguida, ciência ao Ministério Público Eleitoral, bem como remessa de cópia integral dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para eventual apuração das irregularidades apontadas no
processo.
7. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos.
Vila Rica, 12 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
18/2019
O Excelentíssimo Senhor VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz da 17ª Zona Eleitoral/MT, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
a pessoa física Blendo Lorrano Sabino Silva de Oliveira, inscrição eleitoral nº 035485601848, que
foi instaurado o Processo Administrativo nº 5-92.2019.6.11.0017, tendente à verificação do motivo
da sua ausência aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada nas Eleições de 2018 pela
17ª Zona Eleitoral. Assim sendo, fica Blendo Lorrano Sabino Silva de Oliveira, intimado para, no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da primeira publicação deste edital, apresentar justificativa de
ausência aos trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018. E, para que se dê ampla divulgação,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso por 5 (cinco) edições consecutivas. Dado e passado
nesta cidade de Arenápolis-MT, aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove. Eu,
__________, Francisco de Campos Lima Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
FRANCISCO DE CAMPOS LIMA NETO
Chefe de Cartório

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 17/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz da 17ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que o órgão partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício de 2017, conforme
consta nos autos abaixo indicado que se encontra à disposição para consulta no Cartório Eleitoral
da 17ª Zona Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da
publicação do edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 32, § 4º, da
Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA/MT
Partido Político

Processo Nº

PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

10-17.2019.6.11.0017

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado
e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos quatorze dias do mês de
março do ano de dois mil e dezenove. Eu, _______ , Marina Tostes M. Barroso, técnica judiciária,
digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

PORTARIAS
02/2019
PORTARIA N.º 02/2019/17ª ZE/MT
Comunica o horário de expediente do Cartório Eleitoral nos dias 16 e 23 de março de 2019.
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral, DR. VICTOR LIMA PINTO COELHO,
no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a revisão biométrica existente no cartório eleitoral da 17ª Zona Eleitoral de
Arenápolis/MT;
CONSIDERANDO que o último dia da revisão biométrica no município de Arenápolis será no dia
29 de março de 2019;
CONSIDERANDO o diminuto quadro de servidores do cartório e a impossibilidade de
funcionamento no período autorizado pelo Diretor-Geral, das 08:00 às 18:00 horas, com a
quantidade de servidores suficiente para atendimento adequado dos eleitores;
CONSIDERANDO o excesso de eleitores que deixam para revisar os títulos eleitorais nos últimos
dias do período revisional;
CONSIDERANDO a ordem de serviço 23/2019, publicada pelo Diretor-Geral do TRE-MT no dia 13
de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer o funcionamento do Cartório Eleitoral de Arenápolis com todos os servidores,
nos dias 16/03/2019 (sábado) e 23/03/2019 (sábado), das 08:00 às 14:00 horas.
Art. 2º. Cientifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral desta Zona Eleitoral.
Art. 3º. Publique-se no mural do Cartório Eleitoral, bem como no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Arenápolis/MT, 13 de março de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
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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VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 05/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA, MMª
JUIZA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,
CONSIDERANDO o teor da Resolução do TRE/MT n.º 2128, a qual determinou a realização de
revisão biométrica no município de Mirassol D'Oeste.
CONSIDERANDO o disposto na Ordem de Serviço TRE/MT nº 23/2019.
RESOLVE:
DETERMINO o funcionamento do Cartório Eleitoral para atendimento aos eleitores para realização
do Cadastramento Biométrico aos sábados, dias 16 e 23 de março de 2019, das 12:00 às 18:00
horas.
DETERMINO seja dada ampla divulgação acerca desta Portaria.
Encaminhe-se cópia à E. Tribunal Regional Eleitoral para as providências necessárias.
Publique-se. Registre-se.
Mirassol D'Oeste-MT, 13 de março de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 9/2019/20ªZE/MT
Prazo: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Elias Filho, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
determinou que a Chefe de Cartório com os poderes delegados pela Portaria nº 1/2013/20ªZE-MT
(DEJE nº 1340, ano 2013, p. 22/23) tornasse pública, para conhecimento dos interessados e
demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 7ª, da Lei nº 6.996/1982 e art. 17, §1º, da Resolução
TSE nº 21.538/2003, e aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações
realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores, no âmbito deste juízo, no período de 1º a 28 de
fevereiro de 2019, sendo deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-9-201920190314115257787-add906aae132cc85c3f67a44938b2498.pdf
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e no mural desta Zona Eleitoral. Dado e passado na cidade de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 14 dias do mês de março de 2019.
MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO
Técnica Judiciária

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 10/2019
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2019.
A Excelentíssima Senhora Dra. Dra. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, Juíza da 26ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento que, cumprindo
determinação constante da Resolução n° 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e
do Provimento CREMT n° 17/2012, que se realizará no dia 03.04.2019, a partir das 7h30min, sem
prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada no Avenida Couto Magalhaes, nº 271, Centro, Nova
Xavantina-MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Nova Xavantina-MT, 07 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Dra. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, Juíza da 26ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento CRE-MT n° 17/2012, o Sr. ELITON DIAS
PADILHA - Analista Judiciário e Chefe de Cartório, para, sob compromisso, desempenhar a função
de Secretário dos trabalhos correcionais, que serão realizados em 03.04.2019, no Cartório desta
Zona Eleitoral.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJE e no mural do Cartório Eleitoral.
Nova Xavantina-MT, 07 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 4-17.2018.6.11.0026
Classe: AP - Ação Penal
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Parte Ré: Adair Francisco da Silva
Advogado: Helton Carlos de Medeiros Filho - OAB-MT n 11.658
De ordem da Exma. Sra. Juiz Eleitoral desta 26ª Zona Eleitoral, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos,
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De ordem da Exma. Sra. Juiz Eleitoral desta 26ª Zona Eleitoral, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos,
nos autos do processo em epigrafe, INTIMO o réu ADAIR FRANCISCO DA SILVA, na pessoa de
seu advogado nomeado Helton Carlos de Medeiros Filho - OAB-MT n 11.658, para que tomem
conhecimento da decisão proferida às fls. 83/85v, cujo inteiro teor segue transcrito abaixo,
especialmente, para que dê início ao cumprimento das obrigações impostas.
Vistos.
Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO em desfavor de ADAIR FRANCISCO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos,
dando-o como incurso nas penas dos artigos 296 e 347 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida em 24.01.2018 (fls. 06). O réu foi citado pessoalmente em 21.02.2018 (fls.
13/14).
Tendo informado não possuir condições financeiras para constituir advogado, foi-lhe nomeado
Defensor Dativo (fls. 53), que apresentou resposta à acusação às fls. 61/66.
Este juízo determinou o retorno dos autos ao MPE para manifestação acerca da possibilidade de
oferecimento de proposta para suspensão condicional do processo (fls. 69).
O Ministério Público Eleitoral apresentou a seguinte proposta para suspensão condicional do
processo pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 71):
1. Comparecimento bimestral em juízo;
2. Obrigação de comunicar qualquer alteração de endereço;
3. Proibição de praticar outras infrações penais;
4. Obrigação de comunicar o juízo em caso de ausência da comarca por mais de 10 (dez) dias;
5. Prestação pecuniária consistente no pagamento de valor correspondente a três salários
mínimos, que deverá ser destinado a entidade cadastrada, tudo na forma do Provimento n.º 23
/2013-CGJ e da Resolução CNJ n.º 154.
O denunciado manifestou concordância às condições oferecidas pelo MPE e requereu a redução
da prestação pecuniária para um salário mínimo, a ser depositada trinta dias após a homologação
do benefício ou o parcelamento da prestação pecuniária em seis parcelas iguais, mensais e
sucessivas, vencendo-se a primeira parcela trinta dias após a homologação do benefício (fls. 80).
O MPE opinou pelo indeferimento do pedido de redução do valor fixado a título de prestação
pecuniária, sustentando não ter o réu demonstrado sua capacidade financeira. Lado outro, não se
opôs ao pedido de parcelamento (fls. 82).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Tendo em vista que o réu não demonstrou sua real situação financeira, INDEFIRO o pedido de
redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.
Lado outro, diante da concordância do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO o pedido de
parcelamento da prestação pecuniária em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas.
Considerando-se que o salário mínimo vigente à época dos fatos era R$ 954,00 (novecentos e
cinquenta e quatro reais), que a prestação pecuniária foi estabelecida em três salários mínimos e
que poderá ser dividida em seis parcelas, verifico que cada prestação terá o valor de R$ 477,00
(quatrocentos e setenta e sete reais).
A primeira parcela da prestação pecuniária deverá ser quitada em até trinta dias a contar da
intimação pessoal do réu para dar início ao cumprimento das condições fixadas. As demais,
vencerão sucessivamente.
A Resolução CNJ n.º 154/2012 determina que os valores recolhidos a título de prestação
pecuniária serão destinados a entidade previamente cadastrada, vedada a escolha arbitrária e
aleatória de beneficiários (artigo 2º).
Ocorre que inexiste procedimento instaurado para cadastramento de entidades e destinação de
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Ocorre que inexiste procedimento instaurado para cadastramento de entidades e destinação de
recursos na forma da Resolução CNJ n.º 154/2012 perante esta Justiça Especializada.
Assim sendo, aguardar-se a instauração de procedimento para esta finalidade inviabilizaria os
objetivos do instituto despenalizador no presente caso, pois o procedimento para cadastramento
de entidades é burocrático e moroso.
Lado outro, deixar de aplicar o benefício seria prejudicial ao réu, que teria que enfrentar a instrução
criminal e eventual édito condenatório quando manifestou interesse na suspensão condicional do
processo.
Dessa forma, visando atender ao objetivo do instituto despenalizador previsto no artigo 89 da Lei
9.099/95, afasto, excepcionalmente, a incidência do disposto no artigo 2º, §3º, da Resolução CNJ n.
º 154/2012.
Considerando-se os critérios previstos no artigo 2º, caput e §1º, inciso II, da mencionada
Resolução, determino que a prestação pecuniária seja destinada ao CONSELHO DA
COMUNIDADE desta comarca de Nova Xavantina-MT, eis que se trata de entidade pública de
caráter essencial à segurança pública que atua diretamente na execução penal e assistência à
ressocialização de apenados
Os pagamentos das parcelas deverão ser feitos mediante depósito bancário ou transferência
eletrônica diretamente na conta corrente da instituição (Banco do Brasil, agência 1322-6, conta
corrente n.º 17362-2), não tendo valor legal comprovante de entrega de envelope em terminal de
autoatendimento ou agendamento de transferência, por não refletirem a real quitação da obrigação.
A comprovação do cumprimento da obrigação é exclusivamente do réu, que deverá apresentar o
comprovante original de pagamento da parcela da prestação pecuniária em Cartório Eleitoral, para
juntada aos autos, no prazo de até cinco dias a contar da data do depósito ou transferência.
Diante de todo o exposto e ante a expressa concordância do réu e seu Defensor às clausulas da
proposta do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 71), HOMOLOGO o benefício e
suspendo o processo e o prazo prescricional pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o acusado ser
submetido ao período de prova, período em que deverá cumprir as seguintes condições:
1. Comparecimento bimestral ao Cartório Eleitoral para informar e justificar suas atividades. O
primeiro comparecimento deverá se dar em até trinta dias a contar da intimação pessoal do réu
para dar início ao cumprimento das condições fixadas.
2. Obrigação de comunicar qualquer alteração de endereço.
3. Proibição de praticar outras infrações penais.
4. Obrigação de comunicar o juízo em caso de ausência da comarca por mais de 10 (dez) dias.
5. Prestação pecuniária consistente no pagamento de valor correspondente a três salários mínimos
(R$ 2.862,00 - dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais), destinada ao CONSELHO DA
COMUNIDADE desta comarca de Nova Xavantina-MT, divisível em até seis parcelas mensais,
iguais e sucessivas no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), devendo a
primeira parcela ser paga em até trinta dias a contar da intimação pessoal do réu para dar início ao
cumprimento das condições fixadas, mediante depósito bancário a ser realizado diretamente na
conta corrente da instituição (Banco do Brasil, agência 1322-6, conta corrente n.º 17362-2). As
demais, vencerão sucessivamente.
O réu deverá ser cientificado pessoalmente, via mandado, de que o benefício PODERÁ ser
revogado se vier a ser processado, no curso do período de prova, por contravenção, ou descumprir
qualquer outra condição imposta, bem como, de que SERÁ revogado se vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano (artigo 89, §§ 3º e 4º, da
Lei 9.099/95).

O feito deverá aguardar em escaninho próprio o cumprimento integral das condições e o
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O feito deverá aguardar em escaninho próprio o cumprimento integral das condições e o
transcurso do período de prova. Cumpridas integralmente as condições estabelecidas, certifique-se
e voltem os autos conclusos para sentença.
Em caso de descumprimento, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral
para manifestação.
Havendo requerimentos, voltem os autos conclusos para apreciação.
Intime-se o réu pessoalmente, via mandado, da presente decisão, bem como para que dê início ao
cumprimento das condições estabelecidas, cientificando-o conforme determinado acima.
Cientifiquem-se o Ministério Público Eleitoral e o Defensor Dativo.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 07 de março de 2019.
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
Juíza Eleitoral
Nova Xavantina-MT, 13 de março de 2019. Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório Eleitoral da 26ª
Zona/MT.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PC - PMN - CHAPADA DOS GUIMARÃES - 2013 - APROVAÇÃO COM
RESSALVAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16-12.2015.6.11.0034
INTERESSADO: Partido da Mobilização Nacional-Chapada dos Guimarães
Advogado: Hajimy Claudia Wada da Silva - OAB/MT 15.517
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2013, do Partido da Mobilização
Nacional - PMN de Chapada dos Guimarães/MT.
Parecer técnico acostado à f. 34/35, informando que a agremiação apresentou todas as peças
exigidas pela Resolução TSE nº 23.432/2014, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das
contas em exame, em razão da sua apresentação fora do prazo estabelecido pela legislação
eleitoral.
Com vista dos autos o Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas.
Eis o breve relatório.
Decido.
Emana de preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos de prestar contas à
Justiça Eleitoral.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) em seu art. 32 estabeleceu a data de 30 de abril do
ano seguinte ao exercício findo como limite à prestação regular das contas anuais. Coube a Res.
TSE nº 23.432/2014, disciplinar a prestação de contas, tanto a anual quanto a eleitoral.
Neste diapasão, importante considerar o disposto no art. 24, inciso II, da Resolução do TSE nº
23.432/2014, in verbis:
Art. 36. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as
diligências necessárias, a unidade técnica apresentará parecer conclusivo que deverá conter, ao
menos:
I - o valor total das receitas do órgão partidário, indicando-se o montante proveniente do Fundo
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I - o valor total das receitas do órgão partidário, indicando-se o montante proveniente do Fundo
Partidário;
II - o valor total dos gastos do órgão partidário, indicando o montante suportado com recursos do
Fundo Partidário;
III - a identificação das impropriedades verificadas, com a indicação das recomendações cabíveis;
IV - a identificação das irregularidades verificadas, com a indicação do seu respectivo valor, data
de ocorrência e da sua proporção em relação ao total da movimentação financeira do exercício;
V - a análise dos esclarecimentos e das manifestações apresentadas pelas partes no processo;
VI - a recomendação quanto ao julgamento das contas partidárias, observadas as hipóteses
previstas no art. 45 desta Resolução.
§ 1º No parecer conclusivo, não serão contempladas irregularidades que não tenham sido
anteriormente identificadas pelo impugnante ou pela unidade técnica, em relação às quais não
tenha sido dada oportunidade para o órgão partidário se manifestar ou corrigi-las.
§ 2º Consideram-se impropriedades as falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao
erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou
a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
§ 3º Considera-se irregularidade a prática de ato que viole a Constituição Federal, bem assim as
normas legais ou estatutárias que regem as finanças e contabilidades dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais.
As prestações de contas parcial e final foram tempestivas, em atendimento ao disposto nos artigos
43, §4º e 45, caput da Resolução TSE nº 23.463/2015:
"Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro
de 2016".
No mais, cabe destacar que as contas sob exame se ajusta ao sistema simplificado de prestação
de contas disposto no artigo 57, caput e §1º Resolução TSE nº 23.463/2015.
Com efeito, em que pese o partido ter descumprido a legislação, tem-se que esse descumprimento
foi mínimo e que a falha de natureza formal ora apontada não possui o potencial de macular a
transparência dos gastos eleitorais e sua licitude.
Nesse sentido:
"ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS

DE

CAMPANHA.

VEREADOR.

DESAPROVAÇÃO.

FALHAS

QUE

NÃO

COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE

E

DA

RAZOABILIDADE.

APROVAÇÃO

COM

RESSALVAS.

PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de
equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a
análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo elemento subjetivo doloso, e,
bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida em que se
verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. 2. Os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado Democrático de
Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto. 3. O exame da prestação de contas não pode ficar
adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante arrecadado e ao total de despesas
realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como critério o valor nominal
que ensejou a irregularidade. 4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade somente é possível quando presentes os seguintes requisitos: (i) falhas que não
comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual dos valores envolvidos
em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé. 5. In casu, a) Consta da
moldura fática delineada no acórdão proferido pelo TRE/RJ que as falhas identificadas na
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em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé. 5. In casu, a) Consta da
moldura fática delineada no acórdão proferido pelo TRE/RJ que as falhas identificadas na
prestação de contas da candidata corresponderam a 12,6% do montante arrecadado e 20,7% do
total de despesas realizadas em campanha (fls. 109), que não comprometeram a regularidade das
contas, notadamente porque não restou demonstrada a má-fé da candidata, circunstância que
torna aplicável, à espécie, o princípio da proporcionalidade. (...)"c) Consectariamente, desaprovar
as contas da Agravante em virtude de irregularidades da ordem de R$ 300,00 (trezentos reais)
revela-se medida assaz gravosa, sobretudo em razão das penalidades impostas (e.g., perda do
direito de receber quota do fundo partidário), além de servir como capital político de eventuais
adversários políticos, quando do ajuizamento de ações de investigação judicial eleitoral por abuso
do poder econômico e político (art. 22, XIV, da LC nº 64/90) e representações por captação ou
gasto ilícito de recursos em campanhas (Lei das Eleições, art. 30-A). 6. Agravo regimental provido
para aprovar as contas com ressalvas". (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039,
Acórdão de 14/05/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 30/09/2015).
A prestação de contas simplificada tem por característica a análise, informatizada e simplificada,
através do uso do sistema SPCE, sistemática definida pelo artigo 58 e, na forma do artigo 60,
ambos da Resolução TSE nº 23.463/2015.
No caso em tela, é de se aprovar as contas da referida agremiação, com ressalva, uma vez que
não cumpriu o prazo para apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Assim sendo, em vista da documentação apresentada, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as
contas e declaro regulares as contas anuais, relativas ao exercício financeiro de 2013 do PARTIDO
DA MOLBILIZAÇÃO NACIONAL de Chapada dos Gimarães/MT, nos termos do art. 45, II, da
Resolução TSE nº 23.432/2014.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações no controle interno.
Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
Chapada dos Guimarães/MT, 13 de março de 2019.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS N. 5-37.2016.611.0037 - - AÇÃO PENAL
Protocolo nº 2223/2016
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Irisvânia Bandeira Bispo
Advogado (DATIVO): Silvano Macedo Galvão - OAB/MT Nº 4669 - Coordenador do NPJ/UFMT
Vistos etc.
I. Em análise aos autos, verifico que não houve prescrição com base na pena em concreto, nos
termos do disposto no § 1º, do art. 110, do CP.
II. Cumpra-se com o determinado no parágrafo XLVI da sentença fls. 69/83 e verso, intimando a
condenada para que inicie a prestação de serviço à comunidade.
III. Oficie-se ao estabelecimento indicado, a fim de que atenda o estabelecido no citado decisum.
IV. Expeça-se o necessário.
V. Cumpra-se.
VI. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2019.
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VI. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 97-23.2018.6.0044
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 97-23.2018.6.0044

PROTOCOLO Nº25.472/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PDT - GUARANTA DO
NORTE
CNPJ : 15.762.993/0001-06

Nº CONTROLE: P12000499058MT1662944

DATA ENTREGA: 23/01/2019 às 14:26:37

DATA GERAÇÃO: 12/03/2019 às 17:01:55

TIPO: FINAL
ADVOGADA: ELEN CAROLINE GOLONI OAB/MT 19.711/O
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se
houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha
relativas a Outros Recursos
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts.
10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na
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2.2. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da
Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA

CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

Todos

15.762.993/0001-06

001

1589

CONTA
00000000270679

2.3. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

15.762.993/0001-06

001

1589

CONTA
00000000270679

2.4. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada pelos extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência
de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
2.5. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553
/2017, conforme abaixo:
Identificação da conta bancária: 001 - Brasil / 1589 / 00000000000000270679
Natureza da conta:
Percentual compatibilizado: 11,3000
Movimentação financeira não compatibilizada:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
LANÇAMENTO
DATA

HISTÓRICO

27/02

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

27/02
/2018

000000697053806

DEPÓSITOS

VALOR
R$

TIPO

109,45

C

000000000650184

INTERBANCÁRIA

163,83

C

(DOC, TED)
DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

27/02

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/02

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

/2018

OPERAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
DEPOSITO COMPE

27/02

28/02

Nº DOCUMENTO

DEPOSITO ONLINE

01/03

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

000002362358186

DEPÓSITOS

301,26

C

000054525349115

DEPÓSITOS

431,81

C

000058175806168

DEPÓSITOS

431,81

C

000002473872155

DEPÓSITOS

481,82

C

000002554086176

DEPÓSITOS

480,00

C
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TARIFA
PROCESSAMENTO DE 840640800722201

TARIFAS

1,35

D

000085666440187

DEPÓSITOS

380,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

217,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

20,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

190,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

216,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

217,00

C

000002473872155

DEPÓSITOS

240,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

240,00

C

000072262397104

DEPÓSITOS

250,00

C

000077693264191

DEPÓSITOS

270,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

110,00

C

000094668639168

DEPÓSITOS

160,00

C

000060063866153

DEPÓSITOS

217,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

217,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

240,91

C

CHEQUE

07/03

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

12/04

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

12/04

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

08/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

08/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

08/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/05

TRANSFERENCIA

/2018

RECEBIDA

221180000119674

TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2882

Cuiabá, sexta-feira, 15 de março de 2019

30/05

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

11/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

11/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

11/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

29/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

29/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

29/06

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

02/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

02/07

TRANSFERENCIA

/2018

RECEBIDA

02/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

10/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/07

TRANSFERENCIA

/2018

RECEBIDA

31/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

31/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

31/07

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

78

000077693264191

DEPÓSITOS

270,00

C

000060063866153

DEPÓSITOS

100,00

C

000079490930130

DEPÓSITOS

182,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

192,00

C

000094668639168

DEPÓSITOS

82,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

242,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

110,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

192,00

C

000072262397104

DEPÓSITOS

494,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

240,91

C

221180000119674

TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS

000006298137106

DEPÓSITOS

850,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

220,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

109,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

240,00

C

240,91

C

221180000119674

TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000006298137106

DEPÓSITOS

170,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C
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01/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

01/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

01/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

01/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

07/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

07/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

28/08

TRANSFERENCIA

/2018

RECEBIDA

31/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

31/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

31/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

31/08

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/09
/2018

TARIFA DE EXTRATO

03/10

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/10

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/10

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

03/10

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

08/10

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

79

000060063866153

DEPÓSITOS

100,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

110,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

240,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

192,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

215,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

192,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

240,00

C

240,91

C

221180000119674

TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS

000001829346083

DEPÓSITOS

100,00

C

000060063866153

DEPÓSITOS

100,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

107,00

C

000006298137106

DEPÓSITOS

170,00

C

852471300090587

TARIFAS

3,00

D

000091596998172

DEPÓSITOS

80,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

215,00

C

000006298137106

DEPÓSITOS

170,00

C
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DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO
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DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO
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DINHEIRO
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/2018

DINHEIRO

30/10
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/2018
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01/11
/2018
01/11
/2018
01/11
/2018

000054525349115

DEPÓSITOS

216,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

000091596998172

DEPÓSITOS

85,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

110,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

TARIFA DE EXTRATO

833051200072122

TARIFAS

3,00

D

TARIFA DE EXTRATO

833051200072124

TARIFAS

3,00

D

TARIFA DE EXTRATO

833051200072123

TARIFAS

3,00

D

000006298137106

DEPÓSITOS

170,00

C

000001829346083

DEPÓSITOS

330,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

400,00

C

000002473872155

DEPÓSITOS

240,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

110,00

C

000054525349115

DEPÓSITOS

220,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

384,00

C

000091596998172

DEPÓSITOS

90,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

110,00

C

000002362358186

DEPÓSITOS

150,00

C

000006298137106

DEPÓSITOS

170,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

853381200089116
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D
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DEPOSITO EM
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01/11
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DEPOSITO EM
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DINHEIRO

07/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

30/11

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/12
/2018
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TARIFA DE EXTRATO
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04/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

04/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

06/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

14/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

14/12

DEPOSITO EM

/2018

DINHEIRO

27/12

TRANSFERENCIA

/2018

RECEBIDA

81

000060063866153

DEPÓSITOS

150,00

C

000001829346083

DEPÓSITOS

195,00

C

000002473872155

DEPÓSITOS

355,00

C

000030320950182

DEPÓSITOS

106,00

C

000085666440187

DEPÓSITOS

192,00

C

000058175806168

DEPÓSITOS

220,00

C

000002554086176

DEPÓSITOS

320,00

C

000019365560578

DEPÓSITOS

330,00

C

000060063866153

DEPÓSITOS

150,00

C

000000697053806

DEPÓSITOS

220,00

C

246,00

C

221180000119674

TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS

CONTRAPARTE
CPF / CNPJ

NOME

BANCO AGÊNCIA

00000697053806

CONTA

0

00000000000000000000

1288

00000000000005345596

02362358186

0

00000000000000000000

54525349115

0

00000000000000000000

58175806168

0

00000000000000000000

02473872155

0

00000000000000000000

02554086176

0

00000000000000000000

1589

00000000005010113011

85666440187

0

00000000000000000000

30320950182

0

00000000000000000000

30320950182

0

00000000000000000000

19365560578

0

00000000000000000000

02362358186

0

00000000000000000000

85666440187

0

00000000000000000000

30320950182

0

00000000000000000000

CLAUDIONOR DE

94668639168

CARVALHO FERREIRA

00000000000191

BANCO DO BRASIL S.
A.

237

001
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58175806168

0

00000000000000000000

54525349115

0

00000000000000000000

02473872155

0

00000000000000000000

02554086176

0

00000000000000000000

72262397104

0

00000000000000000000

77693264191

0

00000000000000000000

19365560578

0

00000000000000000000

94668639168

0

00000000000000000000

60063866153

0

00000000000000000000

02362358186

0

00000000000000000000

54525349115

0

00000000000000000000

58175806168

0

00000000000000000000

1180

00000000000001196740

77693264191

0

00000000000000000000

60063866153

0

00000000000000000000

79490930130

0

00000000000000000000

85666440187

0

00000000000000000000

94668639168

0

00000000000000000000

30320950182

0

00000000000000000000

02554086176

0

00000000000000000000

19365560578

0

00000000000000000000

85666440187

0

00000000000000000000

72262397104

0

00000000000000000000

02362358186

0

00000000000000000000

1180

00000000000001196740

06298137106

0

00000000000000000000

54525349115

0

00000000000000000000

58175806168

0

00000000000000000000

30320950182

0

00000000000000000000

02554086176

0

00000000000000000000

1180

00000000000001196740

02362358186

0

00000000000000000000

06298137106

0

00000000000000000000

58175806168

0

00000000000000000000

1589

00000000000000270679

CLAUDIA FERNANDA

03755353148

NESELLO FORNARA

CLAUDIA FERNANDA

03755353148

NESELLO FORNARA

CLAUDIA FERNANDA

03755353148

NESELLO FORNARA

15762993000106

PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA

001

001

001

001
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15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106

PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
CLAUDIA FERNANDA

03755353148

NESELLO FORNARA

15762993000106
15762993000106
15762993000106
15762993000106
00000000000191

PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABA
BANCO DO BRASIL S.
A.

83

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1180

00000000000001196740

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000000000270679

001

1589

00000000005010113011

001

1589

00000000005010113011

91596998172
30320950182
02362358186
54525349115
06298137106
54525349115
58175806168
91596998172
19365560578
02362358186
00000000000191

BANCO DO BRASIL S.
A.
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00000000000191
00000000000191

BANCO DO BRASIL S.
A.
BANCO DO BRASIL S.
A.

84

001

1589

00000000005010113011

001

1589

00000000005010113011

001

1589

00000000005010113011

001

1180

00000000000001196740

06298137106
01829346083
02554086176
02473872155
30320950182
54525349115
85666440187
91596998172
19365560578
02362358186
06298137106
58175806168
00000000000191

BANCO DO BRASIL S.
A.

60063866153
01829346083
02473872155
30320950182
85666440187
58175806168
02554086176
19365560578
60063866153
00000697053806
CLAUDIA FERNANDA

03755353148

NESELLO FORNARA

16. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Segue o parecer para publicação para que o prestador de contas se manifeste no prazo de 3 (três)
dias sobre as irregularidades apontadas no presente relatório, podendo juntar documentos,
conforme previsto no art. 72, §1, da Resolução 23533/2017/TSE.
É o Parecer. À consideração superior.
Guarantã do Norte, 12 de março de 2019.
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019.
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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 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 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019
EDITAL Nº 7/2019 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
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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

PORTARIAS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019
PORTARIA Nº 01/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 51ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso em substituição legal, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o teor do Provimento nº 17/2012 da Egrégia Corregedoria Regional Eleitoral de Mato
Grosso;
Considerando a necessidade de levantamento de informações sobre a regularidade dos serviços
cartorários, bem como apuração de dados estatísticos interna corporis para o acompanhamento de
metas e eventual realinhamento de métodos.
RESOLVE:
Art. 1° Instaurar Correição Ordinária neste Cartório da 51ª Zona Eleitoral de Mato Grosso no
período de 9 a 12 de abril de 2019, das 07h:30 às 13h:30.
Art. 2° Determinar que os trabalhos correicionais serão realizados sem suspensão do serviço e
atendimento em geral, nem mesmo das audiências já designadas.
Art. 3º Designar, na forma do artigo 9º, inciso III do Provimento CRE-MT nº 17/2012, o servidor
Eder da Silva Rodrigues - Chefe de Cartório, ou substituto legal, para, sob compromisso,
desempenhar a função de Secretário dos trabalhos correicionais.
Art. 4º Determinar, para racionalização dos serviços da correição, que o exame dos processos será
realizado no Cartório da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, sendo desnecessária a carga ou
conclusão dos processos que não estejam em tal fase procedimental.
Parágrafo único. O foco principal da correição, sem prejuízo do exame de regularidade dos
processos em geral, será o exame de todos os processos e livros constantes na serventia, bem
como vistoriar o andamento dos serviços eleitorais cartorário relativos ao período da última
correição efetivada até a presente data.
Art. 5º Determinar seja encaminhado cópia desta Portaria à OAB/MT, Defensoria Pública e
Ministério Público com atuação na esfera Eleitoral em geral, consignando que nesse período
estaremos recebendo quaisquer reclamações ou sugestões acerca dos serviços nesta unidade.
Art. 6º O Chefe de Cartório deverá promover a intimação de Advogados, Defensores Públicos,
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Art. 6º O Chefe de Cartório deverá promover a intimação de Advogados, Defensores Públicos,
Promotores de Justiça e de todos os que estejam com processos em carga, para que providenciem
a devolução dos processos em Cartório para os trabalhos da correição, registrando que em caso
de prazos em curso haverá a devolução de tais prazos, no que remanescerem, do que serão
intimados logo após o encerramento da correição.
Art. 7° Determinar seja comunicado à Egrégia Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso,
enviando-lhes cópia desta Portaria, providenciando-se sua afixação no átrio para conhecimento
geral.
Publique-se e Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 19/2019
LINHAS DE TRANSPORTE E VEÍCULOS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL - ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES 2019
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 53ª ZONA DE MATO GROSSO, DR. THALLES
NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial os
senhores eleitores e representantes dos Partidos e Coligações, que, em cumprimento ao disposto
no art. 4º da Lei n.º 6.091/74, este juízo torna público o Quadro Geral de Percursos e Horários
programados para o transporte gratuito de eleitores da Zona Rural do município de Bom Jesus do
Araguaia/MT, conforme anexo, para o pleito do dia 07 de ABRIL de 2019.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, foi expedido o presente edital, que será
afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem
como, encaminhado por fax, e-mail ou diretamente em mãos aos órgãos que tiveram servidores
convocados ou veículos requisitados. Dado e passado nesta cidade de Querência, na data de 14
de MARÇO de 2019. Eu, Isabella Natiara Ferreira Costa, Chefe de Cartório, que o digitei.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral-53ªZE
ANEXO I - LINHAS DE TRANSPORTE RURAL EM BOM JESUS DO ARAGUAIA
LINHAS DE TRANSPORTES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL -ZE53- ELEIÇÕES-2019
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
Linha

Veículo/Placa

DESTINO BOM JESUS

Ônibus 48 lugares

DO ARAGUAIA

placa KWH- 3465

ORIGEM ALÔ BRASIL

(prefeitura -próprio)

Motorista / Título
Eleitoral

Horários
(Horário de Brasília)

Gilma Oliveira Vieira
Titulo. 0119.8684.1805

saída 08:00

Cel.66984442500

retorno 11:00

Nasc.29/12/1972

DESTINO BOM JESUS

Ônibus 48 lugares

Lourivan dos santos
TEL 6684288535

saída 08:00
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DO ARAGUAIA

Placa QBA-4334

Nsc.21/08/1971

ORIGEM

(prefeitura - próprio)

Titulo.0131.2186.1830

88

retorno 11:30

BORDOLANDIA E FAZ
ESPERANÇA
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA

Ônibus 48 lugares

ORIGEM

Placa LPJ-6069

BORDOLANDIA E FAZ.

(prefeitura - próprio)

NATIVA
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA

Ônibus 48 lugares

ORIGEM

Placa LPJ-6069

BORDOLANDIA E

(prefeitura - próprio)

FAZ. RANCHARIA
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM
BORDOLANDIA

Josué Campos Neto
TEL 6698440676

saída 08:00

Nasc.26/12/1978

retorno 11:30

Titulo.0180.1102.1805
Eucimar Moreira Brito
TEL 98420-0380

saída 08:00

Nasc.21/06/1979

retorno 11:30

Titulo.0337.5269.1090
Josemar de Paula e

Ônibus 8 lugares placa

Silva

NJK-4981

Titulo.017170711805

(Terceirizado)

Nasc.25/10/1974

saída 08:00
retorno 11:30

Cellular.66984437162
Ormirton Gerônimo

DESTINO BOM JESUS Ônibus 8 lugares placa
DO ARAGUAIA

HHP-6063

BORDOLANDIA

(Terceirizado)

Andrade
Titulo.

saída 08:00

0217.6065.1899

retorno 11:00

Nasc.16/01/1982
Cel.66984435795

DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM ALDEIA
MARAWAITSEDE
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM ALDEIA
MARAWAITSEDE
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM ALDEIA
MARAWAITSEDE
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM ALDEIA
MARAWAITSEDE

Ônibus 48 lugares
Placa BXA-5425
(prefeitura - próprio)

Michel Alves de Moura
TEL (66)984358619

saída 08:00

Titulo.0218.1548.1880

retorno 11:00

Nasc.26/04/1994
Neurivan Ribeiro dos

Ônibus 48 lugares

Santos

Placa LIZ-7817

TEL (66)9826-5030

(prefeitura - próprio)

Nasc.01/09/1996

saída 12:30
retorno 17:00

Titulo.0314.4309.1856
Ônibus 60 lugares
Placa OBP-6812
(prefeitura - próprio)
Ônibus 48 lugares
Placa KWH-3465
(prefeitura - próprio)

Valmir Gaspar Dutra
Nasc.26/09/1960

saída 12:30

Titulo.0141.8551.2720

retorno 17:00

Cel.66984205213
Lorivan dos Santos
Titulo.0131.2186.1830

saída 12:30

TEL 66984288535

retorno 17:00

Nasc.21/08/1971
Francisco Humberto

Ônibus 42 lugares

santos Lima
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DESTINO BOM JESUS

Placa QBE-9422

DO ARAGUAIA

(prefeitura - próprio)

ORIGEM CÓRREGO

89

TEL 66984192931

saída 12:30

Nasc.14/08/1978

retorno 17:00

Titulo.0274.2776.1856

SECO
Genivaldo Augustinho
DESTINO BOM JESUS

Ônibus 48 lugares

Lourenço

DO ARAGUAIA

Placa OBS-6164

TEL 66984277211

ORIGEM GAMELEIRA

(prefeitura - próprio)

Titulo.0155.9659.1813

saída 08:00
retorno 11:30

Nasc.22/11/1973
DESTINO BOM JESUS

Ônibus 22 lugares

DO ARAGUAIA

placa NUG-2207

ORIGEM SORRISO E ( Prefeitura
JACOBIM
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM SORRISO

Terceirizado)

(prefeitura -

TEL 6698437-1058

retorno 11:30

terceirizado)

Nasc.27/09/1975

(prefeitura - próprio)

DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM" TROCA
TAPA"

Kombi
Placa JHX-6935
(prefeitura Terceirizado)
Micro-ônibus
Marcopolo Volare 24
Placa KEB-3065
(prefeitura Terceirizado)

DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM CHAPÉU E
ORIGEM GUERREIRO
DESTINO BOM JESUS
DO ARAGUAIA
ORIGEM VILA
CAMPINAS

Nasc.12/02/1964
saída 08:00

MURERE E JACOBIM

(CENTRO)

retorno 11:30

Titulo.0163.7433.1899

Placa NJS-5813

CONQUISTA

Titulo.0100.2665.1074

saída 08:00

Paulo Antônio da Silva

DO ARAGUAIA

ORIGEM NOVA

TEL 66984128520

Placa DBC-6080

Ônibus 31 lugares

DO ARAGUAIA

Santos

Ônibus 35 lugares

DESTINO BOM JESUS

DESTINO BOM JESUS

Adnor Rodrigues dos

Nero Rodrigues da Luz

1ºsaída 08:00

Titulo.0052.8897.1058

retorno 11:00

TEL-6698426-1339

2º saída 13:00

Nasc.12/09/1959

Retorno 17:00

Jair Barbosa da
Fonseca
TEL 6684490263
Titulo.0198.2478.1856

saída 08:00
retorno 11:30

Nasc.25/09/1978
Tairon Paulino da Silva
Nasc.30/11/1995

saída 08:00

Titulo.0314.4087.1880

retorno 11:30

Cel.66984111528
Adriano Gonçalves

Ônibus 42 lugares

Cruvinel

Placa QBE-9422

Tel .66997131737

(prefeitura - próprio)

Titulo.0367.5399.1082

saída 08:00
retorno 11:30

Nasc.23/02/1977
Ônibus 42 lugares
Placa QBE-9422
(prefeitura - próprio)

Gaspar Sousa Braga
TEL 984203277

saída 08:00

Titulo.0202.1337.1899

retorno 11:30

Nasc.07/11/1977
Vanderlan Bezerra
Nasc.25/11/1979
Titulo.0189.0730.1864
Cel.66984300494 e

PODERÁ REALIZAR
QUALQUER LINHA
ALTERNATIVA
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Micro-ônibus 24

Aciel Valentin de

DESTINO BOM JESUS

lugares QBE9422

Oliveira((motoristas-

DO ARAGUIA

(Prefeitura -Próprio)

próprio)
Nasc.10/03/1987
Titulo.0265.0360.1830
Cel.66984414307

ANEXO II - VEÍCULOS E MOTORISTAS PARA SUPORTE AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO A
SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL
BOM JESUS DO ARAGUAIA
TREINAMENTO 16/03/2019
Local

Veículo/Órgão

Motorista
João Soares da Costa

Hillux OAT 3475 Prefeitura

TE 0135 1834 1880
Fone: 98411-2092

CONFERÊNCIA VISUAL / ENTREGA ALIMENTAÇÃO 05/04/2019
EE prof. Gérson Carlos da Silva e E
M Ed. Infantil Santa Marta

João Soares da Costa
Hillux OAT 3475 Prefeitura

TE 0135 1834 1880
Fone: 98411-2092

ELEIÇÃO 06 E 07/04/2019
EE prof. Gérson Carlos da Silva

Camioneta VT117 Vigilância
Ambiental

Elson Pires Bezerra
TE 0160 9837 1848
Fone 98433-6424
Áquila dos Santos

EM Niudaci M. Bueno

Palio wk OGT0823

( Vila Campinas)

Merces
TE 0271 6443 1880
Fone 98431-1172

Viagem Juiz Eleitoral 07/04/2019

Duster da Saúde

João Soares da Costa
Fone: 98411-2092

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

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.
Processo

Partido
Político

81-42.2018.6.11.1153

PHS

72-80.2018.11.0053

PRP

Município
Bom Jesus do
Araguaia
Bom Jesus do
Araguaia

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
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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

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
Processo n.º:

78-87.2018.6.11.0053

Espécie:

Prestação de Contas - Eleições 2018

Requerente:

Partido Democrático Trabalhista (PDT), Bom Jesus do Araguaia-MT

Requerido:

Juízo da 53ª Zona Eleitoral - Querência/MT

Advogado:

Cristiano de Almeida Costa OAB/MT 16921/O

Vistos etc.
Trata-se de omissão quanto ao dever de prestar contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
de Bom Jesus do Araguaia, referente as Eleições 2018.
Referida agremiação partidária pertence a jurisdição desta 53ª Zona Eleitoral, fato que fixa a
competência deste Juízo para a fiscalização e análise da prestação das contas eleitorais, nos
termos do art. 34 da Lei nº 9.096/95 c/c art. 49, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Em atenção ao rito estabelecido pela Resolução TSE 23.553/2017, mencionado partido político e
seus responsáveis foram notificados para suprir a omissão, conforme determinação do art.51, §6º,
IV da referida norma. De forma tempestiva, o partido político se manifestou e apresentou prestação
de contas sem movimentação financeira.
Em seguida, foram cumpridas as providencias determinados no Art. 59 da Res. TSE 23553/2017.
Por fim, o representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela aprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A Res. TSE 23553/2017, art. 58 §1º, determina que a prestação de contas deve ser elaborada via
SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais), emitindo-se o respectivo extrato de prestação
de contas (fls. 18/26), devidamente assinado, conforme preceito do art. 48, §5º, III e IV, além da
apresentação de extratos bancários ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira,
no caso dos partidos políticos que não tiveram movimentação financeira, com a finalidade de
comprovar a informação (art. 60, §1º).
Compulsando os autos verifico que o partido político não juntou extratos bancários; limitou-se a
juntar o extrato de prestação de contas, acompanhada do instrumento de mandato. Em razão
disso, foi intimado sobre a irregularidade, sendo que na oportunidade manifestou-se juntado
extrato bancário demostrando que não houve movimentação financeira durante todo o ano de
2018, conforme documento que consta na fl. 50, verso.

Por acréscimo, através da consulta realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 48,
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Por acréscimo, através da consulta realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 48,
não foi encontrada irregularidade. Ademais, o documento juntado na fl. 47 demonstra que não
houve Recebimento de Recursos do Fundo Partidário.
Houve gastos estimáveis em dinheiro, para os quais foi emitido o comprovante fiscal (fls. 39/40),
nos termos dos arts. 60, §2º e 63 da Res. TSE 53553/2017.
Portanto, entendo que os autos possuem elementos suficientes à análise da prestação de contas
com natureza de Ausência de Movimentação Financeira.
Posto isto, com fundamento no art. 77, I da Res. TSE 23553/2017, julgo prestadas e APROVADAS
as contas eleitorais, referente as Eleições 2018, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de
Bom Jesus do Araguaia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em
julgado, lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e arquivem-se os autos com as
baixas e anotações pertinentes.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
Processo n.º:

75-35.2018.6.11.0053

Espécie:

Prestação de Contas - Eleições 2018

Requerente:

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Bom Jesus do Araguaia-MT

Requerido:

Juízo da 53ª Zona Eleitoral - Querência/MT

Advogado:

Cristiano de Almeida Costa OAB/MT 16921/O

Vistos etc.
Trata-se de omissão quanto ao dever de prestar contas do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), de Bom Jesus do Araguaia, referente as Eleições 2018.
Referida agremiação partidária pertence a jurisdição desta 53ª Zona Eleitoral, fato que fixa a
competência deste Juízo para a fiscalização e análise da prestação das contas eleitorais, nos
termos do art. 34 da Lei nº 9.096/95 c/c art. 49, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Em atenção ao rito estabelecido pela Resolução TSE 23.553/2017, mencionado partido político e
seus responsáveis foram notificados para suprir a omissão, conforme determinação do art.51, §6º,
IV da referida norma. De forma tempestiva, o partido político se manifestou e apresentou prestação
de contas sem movimentação financeira.
Em seguida, foram cumpridas as providencias determinados no Art. 59 da Res. TSE 23553/2017.
Por fim, o representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela aprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A Res. TSE 23553/2017, art. 58 §1º, determina que a prestação de contas deve ser elaborada via
SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais), emitindo-se o respectivo extrato de prestação
de contas (fls. 22/30), devidamente assinado, conforme preceito do art. 48, §5º, III e IV, além da
apresentação de extratos bancários ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira,
no caso dos partidos políticos que não tiveram movimentação financeira, com a finalidade de
comprovar a informação (art. 60, §1º).
Compulsando os autos verifico que o partido político não juntou extratos bancários; limitou-se a
juntar o extrato de prestação de contas, acompanhada do instrumento de mandato. No entanto,
não verifico prejuízo, uma vez que os autos foram instruídos com extratos bancários extraídos dos
sistemas da Justiça Eleitoral (fl. 46), no qual não se constata que houve movimentação financeira,
bem como não houve recebimento de doações financeiras. Por acréscimo, através da consulta
realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 48, não foi encontrada irregularidade.
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realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 48, não foi encontrada irregularidade.
Ademais, o documento juntado na fl. 47 demonstra que não houve Recebimento de Recursos do
Fundo Partidário.
Houve gastos estimáveis em dinheiro, para os quais foi emitido o comprovante fiscal (fls. 38/39),
nos termos dos arts. 60, §2º e 63 da Res. TSE 53553/2017.
Portanto, entendo que os autos possuem elementos suficientes à análise da prestação de contas
com natureza de Ausência de Movimentação Financeira.
Posto isto, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23553/2017, julgo prestadas e
APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais, referente as Eleições 2018, do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB), de Bom Jesus do Araguaia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em
julgado, lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e arquivem-se os autos com as
baixas e anotações pertinentes.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
Processo n.º:

73-65.2018.6.11.0053

Espécie:

Prestação de Contas - Eleições 2018

Requerente:

Partido Socialista Brasileiro

Requerido:

Juízo da 53ª Zona Eleitoral - Querência/MT

Advogado:

Ruguinei Batista Cunha - OAB/MT 15890

Vistos etc.
Trata-se de omissão quanto ao dever de prestar contas do Partido Socialista Brasileiro (PSB), de
Bom Jesus do Araguaia, referente as Eleições 2018.
Referida agremiação partidária pertence a jurisdição desta 53ª Zona Eleitoral, fato que fixa a
competência deste Juízo para a fiscalização e análise da prestação das contas eleitorais, nos
termos do art. 34 da Lei nº 9.096/95 c/c art. 49, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Em atenção ao rito estabelecido pela Resolução TSE 23.553/2017, mencionado partido político e
seus responsáveis foram notificados para suprir a omissão, conforme determinação do art.51, §6º,
IV da referida norma. De forma intempestiva, o partido político apresentou prestação e contas sem
movimentação financeira.
Em seguida, foram cumpridas as providencias determinados no Art. 59 da Res. TSE 23553/2017.
Por fim, o representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela aprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A Res. TSE 23553/2017, art. 58 §1º, determina que a prestação de contas deve ser elaborada via
SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais), emitindo-se o respectivo extrato de prestação
de contas (fls. 22/30), devidamente assinado, conforme preceito do art. 48, §5º, III e IV, além da
apresentação de extratos bancários ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira,
no caso dos partidos políticos que não tiveram movimentação financeira, com a finalidade de
comprovar a informação (art. 60, §1º).
Compulsando os autos verifico que o partido político não juntou extratos bancários; limitou-se a
juntar o extrato de prestação de contas, acompanhada do instrumento de mandato. No entanto,
não verifico prejuízo, uma vez que os autos foram instruídos com extratos bancários extraídos dos
sistemas da Justiça Eleitoral (fl. 47), no qual não se constata que houve movimentação financeira,
bem como não houve recebimento de doações financeiras. Por acréscimo, através da consulta
realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 49, não foi encontrada irregularidade.
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realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 49, não foi encontrada irregularidade.
Ademais, o documento juntado na fl. 48 demonstra que não houve Recebimento de Recursos do
Fundo Partidário.
Houve gastos estimáveis em dinheiro, para os quais foi emitido o comprovante fiscal, nos termos
dos arts. 60, §2º e 63 da Res. TSE 53553/2017.
Portanto, entendo que os autos possuem elementos suficientes à análise da prestação de contas
com natureza de Ausência de Movimentação Financeira.
Posto isto, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23553/2017, julgo prestadas e
APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais, referente as Eleições 2018, do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), de Bom Jesus do Araguaia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em
julgado, lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e arquivem-se os autos com as
baixas e anotações pertinentes.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
Processo n.º:

70-13.2018.6.11.0053

Espécie:

Prestação de Contas - Eleições 2018

Requerente:

Partido da República (PR), Bom Jesus do Araguaia-MT

Requerido:

Juízo da 53ª Zona Eleitoral - Querência/MT

Advogado:

Keiton E. Ferreira OAB/MT 19517-A

Vistos etc.
Trata-se de omissão quanto ao dever de prestar contas do Partido da República (PR), de Bom
Jesus do Araguaia, referente as Eleições 2018.
Referida agremiação partidária pertence a jurisdição desta 53ª Zona Eleitoral, fato que fixa a
competência deste Juízo para a fiscalização e análise da prestação das contas eleitorais, nos
termos do art. 34 da Lei nº 9.096/95 c/c art. 49, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Em atenção ao rito estabelecido pela Resolução TSE 23.553/2017, mencionado partido político e
seus responsáveis foram notificados para suprir a omissão, conforme determinação do art.51, §6º,
IV da referida norma. De forma intempestiva, o partido político se manifestou e apresentou
prestação de contas sem movimentação financeira.
Em seguida, foram cumpridas as providencias determinados no Art. 59 da Res. TSE 23553/2017.
Por fim, o representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela desaprovação das
contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A Res. TSE 23.553/2017, art. 58 §1º, determina que a prestação de contas deve ser elaborada via
SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais), emitindo-se o respectivo extrato de prestação
de contas (fls. 21/29), devidamente assinado, conforme preceito do art. 48, §5º, III e IV, além da
apresentação de extratos bancários ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira,
no caso dos partidos políticos que não tiveram movimentação financeira, com a finalidade de
comprovar a informação (art. 60, §1º).
Compulsando os autos verifico que o partido político não juntou extratos bancários; limitou-se a
juntar o extrato de prestação de contas, acompanhada do instrumento de mandato. Em razão
disso, foi intimado sobre a irregularidade, sendo que na oportunidade, ainda que de forma
intempestiva, manifestou-se, alegando que o partido possuía conta bancária na cidade de Ribeirão
Cascalheira, mas por não haver movimentação financeira foi encerrada; juntou também documento
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Cascalheira, mas por não haver movimentação financeira foi encerrada; juntou também documento
protocolado junto ao Banco do Brasil solicitando extrato que comprovasse o fato e requereu prazo
de 15 dias. O prazo transcorreu sem manifestação posterior do requerente.
Ademais, verifico que conforme diligência efetivada por servidor da Justiça Eleitoral, constatou-se
que o Posto do Banco do Brasil de Bom Jesus do Araguaia não disponibiliza o serviço de abertura
de contas correntes. Sendo assim, a ausência de extrato e abertura de conta bancária não se
afigura como irregularidade, conforme exceção prevista no art. 10, §4º, I da Res. TSE 23553/2017.
Por acréscimo, através da consulta realizada no sistema de cruzamento de dados (RIF), - fl. 48,
não foi encontrada irregularidade. Ademais, o documento juntado na fl. 47 demonstra que não
houve Recebimento de Recursos do Fundo Partidário.
Houve gastos estimáveis em dinheiro, para os quais foi emitido o comprovante fiscal (fls. 42/430),
nos termos dos arts. 60, §2º e 63 da Res. TSE 53553/2017.
Portanto, entendo que os autos possuem elementos suficientes à análise da prestação de contas
com natureza de Ausência de Movimentação Financeira.
Posto isto, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23553/2017, julgo prestadas e
APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais, referente as Eleições 2018, do Partido da
República (PR), de Bom Jesus do Araguaia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em
julgado, lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e arquivem-se os autos com as
baixas e anotações pertinentes.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz 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
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. 2882

Cuiabá, sexta-feira, 15 de março de 2019

ANDERSON ANDRADE SPINOLA
Chefe de Cartório

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

96

