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ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO PRESIDENCIAL - EDITAL 99/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica-se as seguintes
decisões monocráticas proferidas em sede de Recurso Especial, conforme processo(s) abaixo (Lei
nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º):
1) PROCESSO Nº 2-50.2017.6.11.0004 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - CARGO VEREADOR - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO - POCONÉ/MT - 4ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "AVANTE POCONÉ"
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
RECORRIDO(S): ANTONIO EDSON DE ARRUDA SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT
RECORRIDO(S): ADEMIR APARECIDO APARECIDO ZULLI
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): LUIS MATEUS SILVA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): GONÇALO BEIJO DA COSTA NUNES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA VIEIRA DA SILVA MORAES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): JOVANY RONDON DE SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): MARIA GRACIELE DE MORAES COLETRO
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): BENEDITO EDMAR DE OLIVEIRA SALES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO BASTOS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
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ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ANIZIO GUSMÃO ALVES
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ANTÔNIO RONDON DE SOUZA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): REGINA MARIA DE ARRUDA
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ELIAS DOS SANTOS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): LUIZ VICENTE DE ARRUDA FALCÃO
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): ARLINDO MARCIO MORAIS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RECORRIDO(S): CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
ADVOGADO(S): ANILDO GONÇALO COELHO - OAB: 15.682/MT WAGNER DE BARROS
FERRETI - OAB: 13.530./MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "AVANTE POCONÉ" contra o
acórdão de nº 27055, que restou assim ementado:
ACÓRDÃO 27055: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(AIME). ELEIÇÕES 2016. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INCONFORMISMO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.

APRESENTAÇÃO

COMPROVADA.

EXIGÊNCIA

DE

DE

JUSTIFICATIVAS
EFETIVA

PROVA.

PLAUSÍVEIS.
SENTENÇA

FRAUDE

NÃO

ACERTADA.

DESPROVIMENTO. 1. A sentença recorrida enfrentou todas as questões necessárias para a
apreciação do feito, de modo que as alegações da parte recorrente são, efetivamente, de
inconformismo com os motivos do decisum, imiscuindo-se no próprio mérito. 2. A caracterização da
fraude exige prova efetiva para que se possa reconhecer a existência de candidaturas fictícias com
o intuito de burlar a regra legal consistente na cota de gênero.
3. No caso sub judice não restou demonstrada no conjunto fático-probatório a certeza necessária
para a declaração da prática fraudulenta, sendo que foram apresentados diversos fatos,
comprovados e plausíveis, que influenciaram no resultado noticiado, objeto da impugnação. 4. Não
é suficiente a simples existência de votação zerada para a caracterização de fraude eleitoral,
sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 5. Negado provimento ao
recurso. Manutenção da sentença. Com fundamento nas hipóteses legais de admissão do recurso
especial (art. 276, inc. I, alíneas "a" e "b" , do Código Eleitoral), alega, a coligação apelante, que a
decisão recorrida foi proferida contra expressa disposição legal do art. 93, inc. IX, da Constituição
Federal, do § 3º, do art. 10, da Lei nº 9.504/1997, e do § 2º, do art. 20, da Resolução TSE nº 23.455
/2015. Na espécie, a coligação recorrente sustenta que a decisão desta Corte Eleitoral, ao rejeitar
a preliminar de ausência de fundamentação e negar provimento ao recurso eleitoral por ela
interposto, foi acometida de inaceitável equívoco", consistente no desvirtuamento da legislação
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a preliminar de ausência de fundamentação e negar provimento ao recurso eleitoral por ela
interposto, foi acometida de inaceitável equívoco", consistente no desvirtuamento da legislação
aplicável à espécie". Nesse contexto, aduz a recorrente, que desacreditar na inidoneidade do
propósito de inclusão das candidatas fictícias na nominata apresentada pela "Coligação JUNTOS
PELA POCONÉ QUE QUEREMOS 1 (PTB/PPS/DEM/PRTB/PROS)", ou minimizá-la pressupõe
uma inconcebível ingenuidade". Assevera, ainda, a recorrente, que de um total de 05 (cinco)
candidaturas femininas lançadas pela coligação recorrida, 04 (quatro) obtiveram votação zerada,
sendo que, no caso de uma delas, a ilegalidade abrangeu, ainda, questão relativa à
desincompatibilização. A recorrente, salienta, ademais, que não tem consistência a fundamentação
do acórdão impugnado, alicerçada na insuficiência de provas dos fatos alegados na exordial, vez
que restou plenamente demonstrado nos autos que 80% (oitenta por cento) das candidatas
integrantes da coligação recorrida não receberam votos nominais, e ainda, que foi comprovada a
prática de falsidade ideológica, perpetrada com intuito de que a candidata Maria Graciele de
Moraes Coletro deixasse de apresentar prova de sua desincompatibilização funcional.
Ao final, pleiteia a recorrente, a admissão e provimento do presente recurso especial eleitoral, a fim
de que seja julgada totalmente procedente a presente ação de impugnação de mandato eletivo,
acolhendo-se todos os pedidos nela deduzidos. É o relatório. Decido. O presente recurso é
tempestivo, conforme certidão de fl. 409, e está subscrito por advogados com procuração neste
feito (fl. 40), estando presentes os demais pressupostos legais. As hipóteses de cabimento do
recurso especial eleitoral estão dispostas no art. 121, § 4º, incs. I e II, da Constituição da
República, bem ainda, no art. 276, inc. I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral, in verbis: Art. 121.
Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
das juntas eleitorais. [...]
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: I - forem
proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; II - ocorrer divergência na
interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; Art. 276. As decisões dos Tribunais
Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal
Superior: I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei; b) quando ocorrer divergência na
interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Ocorre que, in casu, o recurso especial aviado não aponta qualquer situação legal que autorize seu
prosseguimento. O que se percebe, na verdade, é o mero inconformismo da apelante com a
decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral. Com efeito, verifica-se que, embora tenham
sido arguidas determinadas violações a dispositivo de lei, precisamente em relação ao art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal, ao § 3º, do art. 10, da Lei nº 9.504/1997 e ao § 2º, do art. 20, da
Resolução TSE nº 23.455/2015, não se vislumbra qual é a interpretação desses preceitos legais
que se pretende fazer valer. Deveras, na fundamentação do recurso especial, deverá o recorrente
expor e indicar com precisão em que ponto a decisão combatida afrontou determinado dispositivo
legal, não sendo suficiente alegação de natureza genérica. Na falta dessa demonstração, é
imperiosa a aplicação da Súmula 27 do TSE, a exemplo de decisões do Tribunal Superior Eleitoral,
vejamos: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO (ART. 22 DA LC N° 64/90). CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE. PECULIARIDADES
DA LOCALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. EVENTO ARTÍSTICO. CARÁTER ELEITORAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 24 E 27
/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Extrai-se da reiterada argumentação dos agravantes que a alegada
ofensa ao art. 36 da Lei nº 9.504/97 não foi evidenciada. Subsiste, nesse ponto, a incidência da
Súmula nº 27/TSE: "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a maneira pela
qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência à lei federal, é deficiente
a fundamentação do recurso especial eleitoral". Grifado 2. Na espécie, o TRE/RN, instância
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qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência à lei federal, é deficiente
a fundamentação do recurso especial eleitoral". Grifado 2. Na espécie, o TRE/RN, instância
exauriente na análise dos fatos e provas, consignou, por maioria, que os eventos ocorridos em
31.7.2016 e 11.9.2016 revelaram nítido abuso de poder econômico praticado pelos agravantes,
ocasião em que aquela Corte assentou revestir o contexto fático-probatório dos autos de gravidade
suficiente a comprometer a lisura e a legitimidade das eleições, visto que comprovada a
distribuição gratuita de bebidas e picolés, assim como a animação artística dos eventos
analisados. Segundo o próprio voto vencido, referidos eventos contaram "com grande participação
popular, muitos utilizando as cores do partido (vermelho), além de bottons e adesivos nas roupas,
pessoas fazendo com a mão referência ao número dos recorrentes ("55), acompanhando carros
com paredão de som" (fl. 407). 3. Delineado esse contexto, a modificação da conclusão a que
chegou a Corte Regional, para assentar a inexistência do abuso de poder econômico, demandaria
o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula nº 24
/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 15839, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2019, Página 17)...
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL.

DESAPROVAÇÃO.

OMISSÃO

DE

DESPESA.

DEFICIÊNCIA

NA

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS Nº 26
E 27/TSE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DESPROVIMENTO. 1. A precariedade da fundamentação recursal, visto que o Tribunal de origem
analisou a tese defensiva, ainda que em sentido contrário a sua pretensão, atrai a incidência das
Súmulas nº 26 e 27/TSE. Grifado 2. Consoante moldura fática firmada pelo TRE/RJ, as contas
foram desaprovadas em virtude da omissão de despesa no valor de R$ 9.650,00 (nove mil,
seiscentos e cinquenta reais), correspondente a 14% do valor total movimentado em campanha, o
que teria maculado a confiabilidade das contas e comprometido o controle efetivo por esta Justiça
especializada. 3. Ante tais premissas, a reforma da conclusão a que chegou a Corte de origem
demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível em sede de recurso especial, a
teor do Enunciado Sumular no 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido. (Agravo de Instrumento
nº 70279, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 072, Data 15/04/2019, Página 65)
Pelo que se observa, o objetivo último deste recurso especial é o reexame do conjunto fáticoprobatório pelo Tribunal Superior Eleitoral. Logo, forçoso concluir que o mesmo não pode ser
admitido, haja vista o teor da Súmula nº 24 do Tribunal Superior Eleitoral (Não cabe recurso
especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório"). Assim, imperativo
reconhecer que o Recurso Especial interposto não preenche os requisitos de admissibilidade
específicos previstos pela lei. Forte nesses fundamentos, em face do não atendimento dos
requisitos legais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial eleitoral interposto pela Coligação
"Avante Poconé". Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 09 de maio de 2019. Desembargador Gilberto
Giraldelli Presidente
2) PROCESSO Nº 406-87.2016.6.11.0020 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - USO
INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO VÁRZEA GRANDE/MT - 20ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADO(S): LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17.120/MT VINICIUS CEPIL COELHO OAB: 17.487/MT
ADVOGADA(S): PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21.447/MT
ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT DARLÃ EBERT VARGAS Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ADVOGADO(S): PÓVOAS DE ABREU ADVOCACIA - OAB: 829/MT DARLÃ EBERT VARGAS OAB: 20.010-A/MT
RECORRIDO(S): ADEMAR FREITAS FILHO
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
RECORRIDO(S): UEINER NEVES DE FREITAS
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Ademar Freitas Filho e Ueiner Neves de
Freitas contra o acórdão nº 26819, integrado pelo de nº 27125, assim ementados: ACÓRDÃO
26819: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
PRELIMINAR DE NÃO-ARROLAMENTO TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ABUSO

DE

PODER.

FRAUDE.

INTENÇÃO

EM

INDUZIR

O

ELEITOR

A

ERRO.

CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE PROVAS CONTUNDENTES. AUSÊNCIA.
PROVIMENTO EM PARTE. 1. É certo que a Lei Complementar nº 64/1990 estabelece rito para o
arrolamento das testemunhas pelas partes do processo (na inicial e contestação,
respectivamente), contudo, consoante regra pas de nulitté sans grief - não há nulidade se não
houver prejuízo, prevista no art. 219, do Código Eleitoral, não restou demonstrado nos autos o
prejuízo, efetivamente, causado, devendo ser afastada a preliminar arguida. 2. O TSE ampliou a
compreensão do conceito de abuso de poder, de molde a abranger a fraude. 3. Utilização de
artifícios publicitários ardilosos de molde a confundir a vontade do eleitor. 4. Fraude configurada,
que conduz ao reconhecimento de abuso de poder. 5. Uso indevido dos meios de comunicação
não comprovado. Não acolhimento. 6. A desaprovação das contas não conduz, automaticamente,
à configuração do abuso de poder econômico. Escassez probatória. Não configuração. 7.
Procedência parcial. 8. Cassação do diploma e declaração de inelegibilidade dos envolvidos na
prática fraudulenta. ACÓRDÃO 27125: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO. USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. VÁRZEA GRANDE/MT. 20ª ZONA ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA VEDADA EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO FORMAL QUANTO AO RESULTADO DO
JULGAMENTO REFERENTE AO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, QUE, AO
INVÉS DE POR UNANIMIDADE, SE DEU POR MAIORIA. 1. Afirmação de que haveria omissão no
acórdão não pode sequer ser analisada, pois versa sobre questão de mérito, já julgado, pelo que
descabe também pronunciamento sobre a lista de artigos de normativos, elencados pelo
embargante. 2. Quanto à avaliação probatória, afirmam que o TSE entende que é imperativa a
existência de prova robusta, irrefutável, e que tenha trazido desequilíbrio à disputa eleitoral. Tal
discussão é matéria de mérito, eis que a avaliação completa da prova já foi realizada pelo Tribunal,
sendo descabida sua rediscussão em sede da estreita via de Embargos de Declaração. 3. Ainda é
de mérito do julgamento a pretensão de que o Tribunal reanalise a intenção ou a legitimidade do
uso do nome Ademar JAJAH, bem como a alegada necessidade de que o agente se utilize da
máquina administrativa com intuito eleitoral para a caracterização de abuso de poder. 4. Todas
essas questões são de mérito, e já foram analisadas, direta ou indiretamente, mas suficientemente,
no julgado, bem como os elementos probatórios foram debatidos com profundidade e abrangência,
motivo pelo qual descabe a invocação do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. O único incremento que se pode fazer é em relação ao julgamento referente ao uso indevido dos
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5. O único incremento que se pode fazer é em relação ao julgamento referente ao uso indevido dos
meios de comunicação, que, ao invés de ter sido por unanimidade, se deu por maioria. 6.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Com espeque no art. 121, § 4º, incisos I, II e III,
da Carta Magna e art. 276, inc. I, alíneas "a" e "b" do Código Eleitoral, alegam os recorrentes que a
decisão ora combatida teria "a) negado vigência ao art. 37, caput, e art. 5º, XXXIX da Constituição
Federal; b) violado o artigo 93, IX da Constituição da República c/c art. 489, § 1º, I e II, do CPC)
descumprido o artigo 373, I, do CPC" .
Sustentam, ainda, que teria a referida decisão sido proferida em desacordo com a jurisprudência
dominante dos tribunais pátrios, "em especial no que se refere à aplicação do ônus da prova e à
potencialidade da conduta impugnada na AIJE". Asseveram que este Regional, "ao acolher a
pretensão punitiva aduzida pelo Recorrido, penalizando os Recorrentes com restrição de direitos e
garantias constitucionais, à mingua da imprescindível comprovação satisfatória das acusações que
lhes foram imputadas, realmente pronunciou tese totalmente contrária ao comando das normas
contidas na Lei Eleitoral, bem como no art. 37, caput, art. 5º, XXXIX e art. 93, IX, todos da
Constituição Federal, além de contrariar a orientação jurisprudencial sobre o tema" . Aludem que o
sobrenome Jajah não constitui uso privativo do segundo recorrente (Jajah Neves), ao contrário do
que teria sido alegado na inicial, e que suscitar haver abuso de poder na adoção de um sobrenome
familiar é, no mínimo, tentar criminalizar a instituição familiar e os seus integrantes, por adotarem
ao seu nome um patrimônio imaterial da própria família" e que o nome Ademar Jajah já era
amplamente conhecido desde os idos de 2012. Acrescem não haver qualquer ilicitude na utilização
de camisetas de mesma cor por candidatos a cargo eletivo, relativamente a algum apresentador de
programa televisivo, sob pena de se considerar inviável, pelo idêntico motivo, o uso de uniformes
por times de futebol, torcidas organizadas ou alunos de uma mesma escola. Referem-se ao
princípio da legalidade (insculpido no art. 37, caput, e art. 5º, inc. XXXIX, ambos da Constituição da
República), para argumentar que "a Corte Regional, ao dar provimento ao recurso aduzido pelo
recorrido e acolher a pretensão de penalizar os Recorrentes com sanção não previstas (sic) em
Lei, pronunciou tese totalmente contrária ao comando das normas ora invocadas, bem assim,
daquelas contidas na Lei Eleitoral, em especial aos artigos 37, caput, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 14,
§ 7º, da Resolução/TSE nº 23.457/2015 e arts. 18-A e 18-B, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 4º, § 4º,
inciso III, das Resolução/TSE nº 23.463/2015, onde impõe tanto à propaganda eleitoral indevida
(derramamento de material impresso no dia da eleição), quanto na hipótese de irregularidade na
prestação de contas de campanha (gastos acima do limite legal) a sanção pecuniária (multa), (...),
porém, jamais à cassação de diploma e declaração de inelegibilidade, até porque, tais medidas se
afigurariam totalmente desproporcionais". Acrescem ter ocorrido no julgado ora combatido violação
ao art. 93, IX, da Carta Magna, bem ainda, aos arts. 11 e 489, § 1º, incs. I e II, do Código de
Processo Civil, por ausência da devida fundamentação para o decisum, configurando negativa de
prestação jurisdicional. Neste tópico, transcrevendo escólio dos doutrinadores Humberto Theodoro
Júnior, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, afirmam que "exceto na parte que
desproveu o apelo, mesmo provocado pela via dos aclaratórios (o acórdão recorrido) limitou-se a
empregar argumentos genéricos, pré-concebidos, capazes de justificar qualquer decisão,
recusando-se a emitir juízo de valor acerca de diversas matérias imprescindíveis à solução do caso
concreto". No ponto, requerem retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral "para novo
julgamento do recurso inominado ou, ao menos, para reapreciação de embargos declaratórios (...),
proferindo novo acórdão, adequadamente fundamentado".
Apontam, ainda, violação ao princípio do ônus da prova, consistente em inobservância ao que
prescreve o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que "não há ao longo de
toda instrução uma única prova que houvesse sido produzida neste sentido" , ou seja, no sentido
de que alguma testemunha tenha asseverado haver sido enganada ou ludibriada para votar em um
candidato pensando estar votando em outro. Aduzem que, se houvesse ocorrido fraude no
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de que alguma testemunha tenha asseverado haver sido enganada ou ludibriada para votar em um
candidato pensando estar votando em outro. Aduzem que, se houvesse ocorrido fraude no
processo eleitoral de que tratam estes autos, consistente na suposta utilização indevida de
fotografia do irmão do então candidato ao cargo de vereador, e não de sua própria foto, tal fato
haveria de ser investigado em procedimento próprio, eis que a ação de investigação judicial
eleitoral (AIJE), por ensejar as graves sanções de inelegibilidade e perda do mandato eletivo,
contrapondo-se à mera reparação fundada nos mecanismos de responsabilidade civil, por conta da
independência de instâncias, melhor se amolda aos feitos de persecução criminal. Neste sentido,
sustentam que "se é que houve alguma ilegalidade ou fraude, esta teria que seguir procedimento
próprio, nos termos do Código Eleitoral art. 355, através de demanda de natureza penal".
Acrescentam que "mesmo que fossem comprovados (os fatos narrados na inicial), o que já se
demonstrou não estão, diante da fragilidade probatória, ainda assim referidas atitudes não teriam
um condão de potencialidade para o provimento do apelo recorrido (pois) não basta a mera
demonstração de ilegalidade (porque) exige-se mais. É necessário e imprescindível que o ilícito
ocorrido tenha em si a gravidade necessária e suficiente para ocasionar o desequilíbrio ao pleito".
Colacionam trecho de aresto do colendo Tribunal Superior Eleitoral, bem ainda, de lições da
doutrina que abordam o tema abuso de poder político (fls. 764). Apontam, ainda, divergência
jurisprudencial no tocante à imprescindibilidade de prova robusta a fundamentar uma decisão de
natureza tão grave, como a que cassa o mandato e declara a inelegibilidade. Para tanto,
colacionam arestos dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará e de Sergipe, bem ainda, do
colendo TSE (fls. 772/774), além de suscitarem a inexistência de potencialidade/gravidade do ato
para afetar o resultado das eleições.
No intento de proceder ao cotejo analítico, asseveram que, enquanto o acórdão paradigma
assentou a necessidade de existência de "arcabouço probatório robusto e idôneo acerca do fato
consubstanciador do abuso de poder econômico" , o acórdão recorrido teria utilizado como
fundamento o que denominou de "testemunhas de auditu (de ouvi dizer)". Em face dessa distinção
de tratamento entre tribunais regionais, suscitam ser "nítido o dissídio jurisprudencial" , motivo pelo
qual "deve-se anular o v. acórdão recorrido, a fim de reformar (sic) a decisão nele contida, para
afastar a imputação de abuso de poder e utilização indevida nos meios de comunicação social
(...)". Aduzem que "em síntese, o que se revela é a total discrepância entre aquilo que restou
consignado no r. acórdão recorrido e o contido no acórdão paradigma do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Pará, conquanto as afirmações retro citadas (sic) admitem a demonstração
de que o nome "Jajah", conforme provas dos autos decorrem da família dos recorrentes, bem
como acolhem o argumento de que a semelhança física entre ambos os recorrentes não são
suficientes para confundi-los e, para além, reconhecem que não há provas nos autos de que o
mencionado vídeo tenha sido veiculado no período eleitoral de forma indevida (...)". Quanto ao
aspecto do reconhecimento da utilização indevida dos meios de comunicação e de abuso de
poder, mediante fraude, aludem que "a fraude jamais existiu, até porque nenhuma testemunha
comprovou a sua ocorrência" , tendo o relator do feito, segundo entendem, encaminhado seu voto
de forma "paradoxal", porquanto "as mesmas provas usadas para excluir a imputação feita aos
recorrentes do uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder, são as mesmas
utilizadas para condená-los". Com a finalidade de comprovar esse alegado dissídio jurisprudencial,
efetuam cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o aresto prolatado no âmbito do colendo TSE
(Recurso Ordinário nº 1432 - fls. 785/786). Arrematam com o argumento de que "enquanto o
acórdão paradigma emanado desta Corte Superior Eleitoral, de maneira acertada demonstra a
necessidade de que haja prova para imputação das condutas relativas ao abuso de poder político
e utilização indevida dos meios de comunicação, de outro lado, o e. Tribunal Regional, de maneira
simplória, afirma que mesmo em sendo 'paradoxal', restaria assim confirmadas as práticas
perpetradas pelos Recorrentes e que se consubstanciava na conduta prevista no art. 22, da Lei
Complementar 64/90". Ao final, postulam os recorrentes o provimento do presente recurso, para
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perpetradas pelos Recorrentes e que se consubstanciava na conduta prevista no art. 22, da Lei
Complementar 64/90". Ao final, postulam os recorrentes o provimento do presente recurso, para
reforma da decisão objurgada. É a síntese das razões recursais. Fundamento e decido. O presente
recurso é tempestivo, conforme certidão de fl. 956, e foi interposto por advogados devidamente
constituídos no feito (fls. 213/214, 669 e 809), estando presentes todos os demais pressupostos
legais. As hipóteses de cabimento do recurso especial eleitoral, para o caso em apreço, estão
dispostas no art. 121, § 4º, incisos I, II e III, da Carta Magna e no art. 276, inc. I, alíneas "a" e "b",
do Código Eleitoral, in verbis: Constituição Federal: Art. 121. Lei complementar disporá sobre a
organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
(...) § 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: I forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; II - ocorrer divergência
na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; III - versarem sobre inelegibilidade ou
expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; Código Eleitoral: Art. 276. As decisões
dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior: I - especial: a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei; b)
quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. De início,
cumpre registrar o que consta do voto do digno relator destes autos, ao principiar seu voto-mérito
(fl. 611): "Cuida-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE consistente no
abuso de poder econômico, a prática de fraude eleitoral e utilização indevida dos veículos de
comunicação". Em sua parte dispositiva, quanto ao que interessa para efeito do presente recurso,
o acórdão objurgado consignou, em apertada síntese, que o conceito de abuso de poder fora
ampliado pelo colendo TSE para abranger as hipóteses de fraude, a qual teria restado configurada
na situação narrada nestes autos, na forma de utilização de artifícios publicitários ardilosos, com o
intuito de confundir a vontade do eleitor, razão pela qual consignou expressamente "fraude
configurada, que conduz ao reconhecimento de abuso de poder" , além de registrar, em sede do
julgamento dos correspondentes embargos de declaração, que fora por maioria o reconhecimento
do uso indevido dos meios de comunicação. Como se sabe, o seguimento desta modalidade
recursal está vinculada, em síntese, à efetiva demonstração de violação de dispositivo de lei ou de
dissídio jurisprudencial. Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão ora combatida,
tem-se a toda evidencia que se trata de mero inconformismo dos recorrentes com a decisão que
lhes fora desfavorável, eis que o extenso voto do digno relator, enriquecido com os
posicionamentos convergentes de dois outros membros deste Colegiado, que puderam apreciar
com mais detalhes em face do pedido de vista, demonstra à exaustão que a decisão fora bem
fundamentada (fls. 605/640). Ademais, as provas são fartas quanto à ocorrência de fraude por
parte dos recorrentes, objetivando eleger o candidato irmão do político e comunicador de TV mais
conhecido do eleitorado.
Portanto, o contexto fático probatório fartamente colacionado no feito demonstra claramente que
não houve qualquer violação dos alegados preceitos constitucionais (CF, art. 5º, XXXIX, 37, caput
e 93, IX) e legais (CPC, arts. 11; 489, § 1º, I e II; 373, I) invocados pelos recorrentes, porquanto
suficientemente fundamentada a decisão, amparada pelos dispositivos legais pertinentes, e que
aplicou aos representados (autor e beneficiário) a cominação legal previamente prevista,
encontradiça no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
A decisão não se embasou em argumentos genéricos, ao contrário do sustentado pelos
recorrentes, pois em que pese o teor lacônico da ementa, o extenso voto contemplou à saciedade
todos os fatos e fundamentos jurídicos que sustentaram a imposição das sanções cominadas, as
quais encontram-se previstas na legislação de regência da matéria. Ademais, autor e réus se
desincumbiram de seus respectivos ônus processuais, nos limites do que lhes era exigido pela
norma aplicável. Também não houve violação ao que estabelece o art. 14, § 7º da Resolução TSE
nº 23.457/2015, que trata do derramamento do material de campanha eleitoral ("santinhos" ),
porquanto o feito em apreço cuida do abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação
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nº 23.457/2015, que trata do derramamento do material de campanha eleitoral ("santinhos" ),
porquanto o feito em apreço cuida do abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação
social, objeto específico do art. 22 da Lei das Inelegibilidades. De igual sorte, é o argumento de
violação aos arts. 18-A e 18-B, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 4º, § 4º, inciso III, das Resolução/TSE nº
23.463/2015 (gastos de campanha), eis que tais teses não se coadunam com o objeto das ações
de investigação judicial eleitoral (AIJE) por abuso de poder e uso indevido de meios de
comunicação social, conforme já referido. Portanto, no aspecto da violação de preceitos legais, o
presente recurso não merece prosseguir. Apesar da via estreita do presente instrumento recursal,
que avalia apenas argumentos jurídicos, e não aspectos fático-probatórios, consoante disposto na
Súmula TSE nº 24, em situações não raras pode ocorrer de ser necessária breve incursão na
situação fática para demonstrar o cabimento ou não das teses recursais, especialmente em
hipóteses como a deste feito, em que são formuladas alegações de inexistência de prova robusta
dos fatos, a indicar suposto dissídio jurisprudencial. A tese, entretanto, não se sustenta no
presente caso, eis que não se coaduna a alegação recursal com o quanto processado nestes
autos, porquanto o digno Relator, ao contrário do suscitado pelos recorrentes, não considerou
paradoxal a situação descrita no feito. Asseverara Sua Excelência que "por mais paradoxal que
possa parecer, tais particularidades (...) demonstram claramente que as partes recorridas (...)
tinham o grande objetivo de relacionar a imagem do irmão (...) ao efetivo candidato (...)".
Este trecho transcrito demonstra claramente que o Relator não se contradisse em seu juízo de
valor acerca dos fatos e das provas, pois asseverar que algo pode parecer paradoxal não endossa
a tese de que teria dito que é, de fato, paradoxal, pelo simples fato de que nem tudo que parece
(ou que possa parecer) o é na realidade. Há uma enorme distância entre os significados das duas
assertivas e as conclusões que delas se pode extrair. Asseverar que algo pode parecer paradoxal
não tem o mesmo significado de dizer que é paradoxal.
Essa pequena incursão quanto à referida alegação tem por propósito demonstrar não haver,
quanto a esse quesito, qualquer dissídio, porquanto o digno Relator utilizou dos meios de prova
constantes dos autos para certificar, de forma categórica, seu entendimento de que houve fraude
deliberada das partes ora recorrentes, consistente na utilização de vários subterfúgios ilícitos (foto
de um dos recorrentes em material de campanha do outro, parentesco, mesmo sobrenome
/apelido, similitude profissional etc) para burlar as regras eleitorais, com o intuito de provocar
confusão nos eleitores, fazendo com que um dos recorrentes, cuja imagem encontrava-se mais
difundida nos meios de comunicação, fosse confundido com o real candidato, seu irmão.
Logo, não houve insuficiência de prova robusta a embasar o decreto condenatório, inexistente, por
consectário lógico, o alegado dissídio jurisprudencial, não se prestando os arestos tidos por
paradigma, ademais, para tal propósito, até porque são genéricas as comparações feitas, o que
não contempla a exigência de similitude fática entre os acórdãos, contida na Súmula TSE nº 28,
que assim determina: SÚMULA TSE Nº 28: A divergência jurisprudencial que fundamenta o
recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral
somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude
fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido. Ademais, não se presta a embasar o
recurso especial eleitoral o mero inconformismo dos recorrentes com o teor da decisão que lhes
seja desfavorável, nem se mostra cabível o revolvimento do teor fático probatório já esgotado nas
instâncias inferiores. E afirmar que há dissenso jurisprudencial por supostamente não haver prova
robusta da fraude consiste em tentativa de revolver as provas já exaustivamente avaliadas pelo
Colegiado do Tribunal, o que é de todo inapropriado em sede de recurso de natureza excepcional,
até porque, ao contrário do alegado pelos recorrentes, as provas são abundantes e estão
suficientemente detalhadas no feito, em que pese a sintética referência contida na ementa,
consistente na frase "utilização de artifícios publicitários ardilosos de molde a confundir a vontade
do eleitor". O que se exige para o seguimento do recurso especial eleitoral, sob o enfoque da
divergência jurisprudencial, é a demonstração de entendimentos diversos de dois ou mais tribunais
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do eleitor". O que se exige para o seguimento do recurso especial eleitoral, sob o enfoque da
divergência jurisprudencial, é a demonstração de entendimentos diversos de dois ou mais tribunais
regionais eleitorais quanto a situações fáticas que se assemelham, o que se verifica pelo teor dos
respectivos acórdãos e não somente pela redação de suas correspondentes ementas. Igualmente
inaplicável ao presente caso o argumento de que teria havido divergência jurisprudencial no ponto
alusivo à potencialidade da conduta, eis que esse termo fora preterido pelo legislador já no ano de
2010, quando da edição da Lei Complementar nº 135/2010, a qual inseriu o inciso XVI ao art. 22
da Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), definindo que para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam." Dessa forma, não se prestam ao objetivo colimado pelos
recorrentes os arestos ditos paradigmas, prolatados nos anos anteriores àquela data da alteração
legislativa, precisamente porque o que exige o dispositivo legal é a "gravidade das circunstâncias"
e não a potencialidade para afetar o resultado do pleito, sendo certo que no voto condutor do
acórdão ora recorrido restou claro o entendimento quanto à configuração da gravidade da conduta,
consistente em utilizar no "santinho" de propaganda eleitoral a fotografia do irmão do então
candidato, aliada a outras ilicitudes de igual envergadura ilícita. Sob o fundamento de dissídio
jurisprudencial, portanto, também não merece prosperar o presente recurso. Em decorrência dos
fundamentos referidos alhures, por não encontrar qualquer violação aos dispositivos
constitucionais ou legais invocados, nem dissídio jurisprudencial, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
especial eleitoral interposto por Ademar Freitas Filho e Ueiner Neves de Freitas.
Publique-se. Cuiabá, 08 de maio de 2019. Desembargador GILBERTO GIRALDELLI Presidente
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 10/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário
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DA SILVA - MT20619/O Advogados do(a) REQUERENTE: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA MT20619/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 10 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601184-97.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
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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INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601184-97.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargador SEBASTIAO BARBOSA
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO SENADOR,
SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO, MAURO KOSIS INTERESSADO: GEORGE
ANDRE SILVA RIBEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - MT014913 Advogado do(a) INTERESSADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - MT014913 Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - MT014913
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 10 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N.100 /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 104102 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 30.854/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL SD - ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE(S): FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA
ADVOGADO(S): LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17120/MT DARLÃ EBERT VARGAS OAB: 20010/MT SONISE FÁTIMA FATIMA RODRIGUES - OAB: 21092/MT JAIME LUIZ SIMON OAB: 3424/RO PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB: 21447/MT
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 5951 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 13.720/2015
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/MT
ADVOGADO(S): PAULOSALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB: 18.220/MT PLÍNIO PELLENZ
JUNIOR - OAB: 18.240/MT
ADVOGADA(S): KAREN MORGANA FRAZÃO DE SOUZA - OAB: 20.165/O/MT BENEDITA
APARECIDA DE ARRUDA - OAB: 20.938/O/MT
REQUERENTE(S): JOSMAR OLIVEIRA ALDERETE - PRESIDENTE ANDERSON AMORIM DA
SILVA - TESOUREIRO
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
3) PROCESSO Nº 12594 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 22.637/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2015 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - OAB: 12.561/MT ANDERSON
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - OAB: 12.561/MT ANDERSON
RAMOS DOS SANTOS - OAB: 15.838/MT
REQUERENTE(S): EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO, PRESIDENTE ATUAL (PERÍODO: 25/05
/2018 a 25/05/2019) ORIVALDO JULIO ALVES, TESOUREIRO LUIZ GUILHERME DOS SANTOS,
TESOUREIRO ATUAL (PERÍODO: 25/05/2018 a 25/05/2019)
RELATOR: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos dez dias do
mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600160-34.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600160-34.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargador SEBASTIAO BARBOSA
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO, SAMUEL LEMES DA SILVA, MARCOS GARCIA
PESSOA, LUCIA NERES MARQUES Advogados do(a) REQUERENTE: ROBELIA DA SILVA
MENEZES - MT23212/O, JOSE ANTONIO ROSA - MT005493, MARIA HELENA SILVA ROSA MT22168/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 10 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600129-77.2019.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 62/2019/SAP/CRIP/SJ
FAZ SABER, pelo presente Edital, a todos os interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do presente, o Ministério
Público ou qualquer partido político possa impugnar as prestações de contas apresentadas abaixo,
bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer
ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos, conforme o disposto no § 3º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017
(Lei nº 9.096/95, art. 35).
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600129-77.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/SP91538
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922 REQUERENTE: JAMIL AMORIM
DE QUEIROZ ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/SP91538
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922 REQUERENTE: CELIS SANTIN

BORGES ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/SP91538 ADVOGADO:
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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BORGES ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/SP91538 ADVOGADO:
TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL
Cuiabá, 10 de maio de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registro e Informações Processuais

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
EF Nº 94-90.2015.6.11.0006
EXEQUENTE: UNIÃO ( FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: CHUENALY DA SILVA MARQUES
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO(OAB/MT 10791)
Difiro o requerido pela exequente em fls. 169, determinando o sobrestamento destes pelo prazo de
90 (noventa) dias. Após, abra-se nova vista à exequente.
Ao Cartório para providências.
Cáceres-MT, 10 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

EXECUÇÃO FISCAL Nº: 25-96.2014.6.11.0006
EXEQUENTE: A UNIÃO
EXECUTADO: TV PANTANAL LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTA
Vistos, etc.
Trata-se de execução fiscal em que foi requerido o arquivamento provisório dos autos com
fundamento no art. 40 da Lei 6830/80 e art. 20 da Portaria PGFN nº 396/2016, em razão do valor
da dívida ser inferior a um milhão de reais e de não terem sido encontrados quaisquer bens para
garantia da execução (fls. 89/90).
Desta feita, defiro o pedido para o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cáceres-MT, 10 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

EXECUÇÃO FISCAL Nº 89-10.2011.6.11.0018
Exequente: A União (Fazenda Nacional)
Executado: TV PANTANAL LTDA
Conforme consta do petitório colacionado aos autos às fls. 94, o Exequente requer mais uma vez a
suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, invocando o disposto no artigo 40 da Lei nº
6830/1980.
Entrementes, o pedido não merece acolhida, tendo em vista que tal medida já havia sido requerida
pelo Exequente às fls. 88, e este magistrado na oportunidade acolheu o requerimento, conforme se
nota do despacho de mesmas folhas.
Além disto, às fls. 96, nota-se certidão da serventia do cartório, onde consta haver transcorrido o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Além disto, às fls. 96, nota-se certidão da serventia do cartório, onde consta haver transcorrido o
prazo de suspensão de mais de 03 (três) anos, sem a apresentação de bens a serem penhorados.
Pois bem.
O art. 40 da Lei de Execuções fiscais determina que, quando não forem localizados bens passíveis
de penhora, como no caso, o Magistrado deve suspender o processo por um ano. Findo tal prazo,
o feito será arquivado, iniciando-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da
Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os
autos para prosseguimento da execução.
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato
Vejamos o entendimento do TJ/RS:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR.
HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.
I) Decorrido período superior a um ano de suspensão da execução fiscal e não forem localizados o
devedor ou os seus bens, o processo deve permanecer arquivado, mas sem baixa na distribuição,
como com base no art. 40, § 2º da LEF.
II) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser prescindível a
intimação da Fazenda Pública antes do arquivamento, na medida em que
este decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano. (Apelação Cível n.º
70052317385. 21ª Câmara Cível.)
Neste sentido, citem-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO
DO PROCESSO. ART. 40, § 2º, DA LEF. Apenas, após, a suspensão do processo, sem baixa na
distribuição da execução fiscal, é cabível o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.
Disposições do § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
Nº 70030083208, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena
Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/05/2009)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COM BAIXA DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. Não localizados bens penhoráveis, cabe o
arquivamento do feito, sem baixa na distribuição. Aplicação do disposto no § 2º do art. 40 da Lei nº
6.830/80. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento provido liminarmente. (Agravo de
Instrumento Nº 70039731534, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 04/11/2010)
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 1. Interrompida a
prescrição pela citação do devedor, o prazo prescricional não se reinicia,
automaticamente. Apenas em caso de arquivamento ou paralisação do processo por desídia do
credor consuma-se a prescrição intercorrente. Art. 40 da lei n.º 6.830/80. Hipótese em que as
execuções não ficaram paralisadas por mais de cinco anos. 2. Não sendo encontrados bens
penhoráveis, suspende-se o processo sem baixa. Art. 40 da Lei n.º 6.830/80. Recurso provido em
parte. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível Nº 70039145644, Vigésima Segunda
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penhoráveis, suspende-se o processo sem baixa. Art. 40 da Lei n.º 6.830/80. Recurso provido em
parte. Reexame necessário prejudicado. (Apelação Cível Nº 70039145644, Vigésima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28
/10/2010)
A jurisprudência do STJ também já se posicionou neste sentido, conforme dispõe a Súmula 314, in
verbis:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo
o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
Diante do exposto, nos termos do artigo 40, § 2º da LEF, INDEFIRO o requerimento de suspensão
dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, acostado às fls. 94, tendo em vista que a medida já foi
adotada e determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição (utilizando-se
a ferramenta "sobrestamento" do sistema SADPweb), aguardando-se o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente, devendo-se observar o disposto no artigo 40, § § 3º e 4º, da mencionada
Lei.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cáceres/MT, 10 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 60-81.2016.6.11.0006
EXEQUENTE: A UNIÃO (FAZENDA PÚBLICA)
EXECUTADO: GILMAR PERES RODRIGUES
Rh.
Em face do parcelamento noticiado na petição retro, declaro a suspensão do presente feito, com
fulcro no artigo 922 do CPC, pelo prazo requerido pelo exequente.
Intime-se. Cáceres, 10 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 15/2019 - LISTAGEM DE ELEITORES FALECIDOS EM ABRIL
A Excelentíssima Senhora, Doutora MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI, Juíza da 10ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso em caráter precário, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou para tomarem conhecimento dos
interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. do art. 71, IV c/c 77, II ambos do
Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito
deste juízo, no mês de abril de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, aos 30 de abril de 2019. Eu...........(Hiromi
Mizobe), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza
Eleitoral.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juiz Eleitoral
em caráter precário.

EDITAL N. 14/2019 DESCARTE DE MATERIAIS 10ª ZONA
A Excelentíssima Senhora Doutora Cláudia Beatriz Schmidt, Juíza 10ª Zona Eleitoral Rondonópolis - MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que consoante decisão de fls. 02, do procedimento administrativo nº 4243.2019.6.11.0010, Classe DM, 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 maio de 2019, as 9hs na COOPERCICLA Cooperativa de Reciclagem de Lixo União Cidadã Recicla Rondonópolis, sito na Rua Militão Alves
de Souza, nº 402 - Bairro: Jardim da Flores, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato
Grosso, podendo tal ato ser acompanhado por quem interessar possa.
Período
Documentos para descarte - Rondonópolis/MT

de
Referência

Prazo final de
Conservação

Guia de Quitação de Multas Eleitoras - zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Guia de Quitação de Multas Eleitoras - zona 36 - Itiquira/MT

2009

10 ANOS

Cadernos de Votação - Eleições Gerais 2008 - zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Boletins de Urna - Eleições Gerais 2008 - zona 36 - Itiquira/MT

2008

Boletins de Justificação Eleitoral - Eleições Gerais 2008 - ze 36 -

10 ANOS

2008

10 ANOS

Zerésimas - Eleições Gerais 2008 - zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Ofícios expedidos pelos Juízes Eleitorais - zona 32 - Itiquira/MT

2005

10 ANOS

Ofícios expedidos pelos Juízes Eleitorais - zona 32 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Ofícios expedidos pelos Juízes Eleitorais - zona 32 - Itiquira/MT

2009

10 ANOS

Requerimentos Diversos - zona 36 - Itiquira/MT

2005

10 ANOS

Requerimentos Diversos- zona 36 - Itiquira/MT

2007

10 ANOS

Requerimentos Diversos- zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Requerimentos Diversos- zona 36 - Itiquira/MT

2009

10 ANOS

2008

10 ANOS

2009

10 ANOS

Ofícios expedidos - zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Ofícios recebidos - zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Itiquira/MT

Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Comprovantes de correio,
postagens, despesas com água, guias de transferencias de bens) zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Comprovantes de correio,
postagens, despesas com água, guias de transferencias de bens) zona 36 - Itiquira/MT
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Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Certidões emitidas, Termos de

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

Audiências, Notificações e Intimações) - zona 36 - Itiquira/MT
Caderno de votação - Eleições Gerais 2008 - Zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentença impressas) - zona 36

10 ANOS

- Itiquira/MT
Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1992

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1994

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1996

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1997

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1998

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

1999

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2000

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2001

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2002

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2003

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2004

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2006

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2009

10 ANOS

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral - Zona 36 - Itiquira/MT

2010

10 ANOS

2005

10 ANOS

2006

10 ANOS

2007

10 ANOS

2009

10 ANOS

2010

10 ANOS

2007

10 ANOS

Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Mandados: Constatação,
Citação, Intimação) - zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Mandados: Constatação,
Citação, Intimação) - zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Mandados: Constatação,
Citação, Intimação) - zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Mandados: Constatação,
Citação, Intimação) - zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Mandados: Constatação,
Citação, Intimação) - zona 36 - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Sentenças impressas, mandados,
informações, mensagem eletrônica numerada etc) - zona 36 - Itiquira
/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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Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Sentenças impressas, mandados,

2008

10 ANOS

2009

10 ANOS

2008

01 ANO

2012

01 ANO

2004

01 ANO

Ofícios Circulares recebidos, Ofícios recebidos diversos

2009

10 ANOS

Guia de multa paga

2009

10 ANOS

Requerimento de Justificativa Eleitoral (Apresentada depois do pleito)

2009

10 ANOS

Editais expedidos

2009

10 ANOS

Ofícios expedidos

2009

10 ANOS

Email expedidos, Email recebidos

2009

10 ANOS

Comunicação de óbito - Itiquira/MT

2009

10 ANOS

Mensagem Eletrônica numerada expedidas

2009

10 ANOS

Suprimentos de Fundos - Itiquira/MT

2005

10 ANOS

Suprimentos de Fundos - Itiquira/MT

2006

10 ANOS

Suprimentos de Fundos - Itiquira/MT

2007

10 ANOS

Desfiliação Partidária

2007

10 ANOS

2004

10 ANOS

2005

10 ANOS

2006

10 ANOS

2007

10 ANOS

2008

10 ANOS

2009

10 ANOS

2010

10 ANOS

2006

10 ANOS

informações, mensagem eletronica numerada etc) - zona 36 - Itiquira
/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Sentenças impressas, mandados,
informações, mensagem eletrônica numerada etc) - zona 36 - Itiquira
/MT
Manual para orientação ( eleitor, mesário, chefe de cartório, Juiz
Eleitoral, etc)
Manual para orientação( eleitor, mesário, chefe de cartório, Juiz
Eleitoral, etc)
Manual para orientação( eleitor, mesário, chefe de cartório, Juiz
Eleitoral, etc)

Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no Cartório (Sentenças) - Itiquira/MT
Fichas de mesário e demais documentos referentes( Comprovantes
de convocação Eleições Gerais 2008) - Itiquira/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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Fichas de mesário e demais documentos referentes( Comprovantes
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2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

2009

10 ANOS

2010

10 ANOS

2008

10 ANOS

2009

10 ANOS

2009

10 ANOS

Comunicação de óbito - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

Disquetes de Prestação de Contas Eleiçoes Gerais 2008 - Itiquira/MT

2008

10 ANOS

2002

01 ANO

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

de convocação Eleições Gerais 2008) - Itiquira/MT
Comunicação de Conscrição para registro de suspensão de Direitos
Políticos(ASE 043 - Eleitor Rudinei dos Santos, Inscrição:
0297.6153.1805) - Zona 10 - Rondonópolis/MT
Comunicação de Conscrição para registro de suspensão de Direitos
Políticos - Zona 10 - Rondonópolis/MT
Comunicação de Conscrição para registro de suspensão de Direitos
Políticos( ASE 043) - Zona 10 - Rondonópolis/MT
Comunicação para demais ASEs (370 - Cessação de Impedimento) Zona 10 - Rondonópolis/MT
Comunicação para demais ASEs (370 - Cessação de Impedimento) Zona 10 - Rondonópolis/MT
Comunicação para demais ASEs (540 - Inelegibilidade) - Zona 10 Rondonópolis/MT

Manual para orientação( eleitor, mesário, chefe de cartório, Juiz
Eleitoral, etc), Eleições Gerais 2002
Relação de Comissão de Transporte de Eleitores - Eleições Gerais
2008 - Zona 10
Vistorias dos Locais de votação - Eleições Gerais 2008 - Zona 10
Fichas de mesário e demais documentos referentes(Comprovantes
de convocação Eleições Gerais 2008) - Itiquira/MT
Atas Cerimônia de Carga e Lacre de Urnas Eletrônicas - Eleições
Gerais 2008 - 10 Zona

E, para conhecimento a todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis aos 20 dias mês de abril de 2019. Eu,
Hiromi Mizobe, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Juíza Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 20/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Eleitoral desta Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que virem o presente EDITAL ou
dele tiver conhecimento que o(s) Partido(s) abaixo elencado(s) apresentou(aram) a declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2018:
MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
Partido

Unidade Eleitoral

Data da Entrega

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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PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

COLNIZA

02/05/2019

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB

COLNIZA

02/05/2019

Ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem, no prazo de 03
(três) dias contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período recurso. E para que se lhe dê ampla divulgação,
inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral, a publicação do presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico e no átrio do cartório.
Dado e passado, nesta cidade de Aripuanã/MT, aos dez dias do mês de maio do ano dois mil e
dezenove. Eu, _____________, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe de Cartório, digitei e
subscrevi o presente edital, por força da Portaria nº 003/2015/11ªZE.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

PORTARIAS
PORTARIA Nº 7/2019/11ª ZE/MT
"Dispõe sobre as comunicações de atos judiciais e administrativos, em feitos com trâmite na 11ª
ZE, destinadas aos diretórios de partidos políticos ou seus representantes."
O Juiz da 11° Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução TSE 23328/2010 quanto ao dever dos
partidos políticos manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço
completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas
as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver
disposição legal ou regulamentar nesse sentido" (grifamos);
CONSIDERANDO que a Resolução TSE 23527/2017 em seu art. 3º estabelece que, antes que se
permita expedição de mandados por oficial de justiça, além da expedição via Correios, deverão ser
"esgotadas todas as outras formas legalmente admitidas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico,
entre outras)";
CONSIDERANDO os princípios da economicidade e eficiência que norteiam a prestação dos
serviços públicos, devendo ser privilegiadas as medidas que alcançarem o mesmo fim, com menor
dispêndio de tempo e recursos públicos;
RESOLVE:
Art. 1º. As comunicações de atos judiciais e administrativos, nos feitos em trâmite perante a 11ª
Zona Eleitoral, quando destinados a diretórios de partidos políticos ou seus representantes que
eventualmente devam ser notificados em decorrência de cargo que ocupem ou tenham ocupado
na gestão do partido, serão expedidas aos destinatários na seguinte ordem de preferência
(passando-se para o método seguinte apenas na impossibilidade de cumprimento pelo método
antecedente):
I - endereço eletrônico (e-mail), juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado;
II - fac-símile, devendo ser juntado aos autos comprovante de envio e recebimento emitido pelo
aparelho;
III - telefone, devendo ser certificado nos autos, pelo servidor comunicante, o número de telefone
discado, data e hora da comunicação, e a resposta do interlocutor;
IV - endereço físico, via Correios ou, de forma justificada, por Oficial de Justiça, nos termos da
Resolução TSE 23527/2017.
Art. 2º. As informações necessárias à comunicação a ser expedida deverão ser consultadas, em no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Art. 2º. As informações necessárias à comunicação a ser expedida deverão ser consultadas, em no
máximo 30 dias antes da efetiva expedição, no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias/SGIP

(disponível

em

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-

partidarias/modulo-consulta-sgip3), devendo ser impresso e juntado ao procedimento a certidão da
composição emitida pelo SGIP.
Art. 3º. A forma de cumprimento de atos disciplinada nesta Portaria independe da natureza do ato
que emanou sua expedição (despacho, decisão interlocutória, sentença, portaria, edital, ofício,
entre outros).
Art. 4º. Nos casos do art. 1º, incisos de I a III, para que se confirme a eficácia da comunicação
expedida, bastará a constatação de que o meio utilizado (e-mail, fac-símile ou telefone)
corresponde ao registrado no SGIP, mediante comparação com a certidão emitida pelo sistema e
juntada aos autos a que alude o artigo 2º desta Portaria, sendo desnecessária certidão posterior
específica confirmando a eficácia do ato.
Art. 5º. Caso seja expedida comunicação ao partido, ou ao respectivo representante, por meio de
postagem pelo Correio com aviso de recebimento ou por mandado cumprido por Oficial de Justiça,
não se exigirá a assinatura pessoal do intimado, bastando ser observado o encaminhamento ao
endereço físico que conste da certidão de composição partidária emitida pelo SGIP (art. 3º, §1º da
Resolução TSE 23328/2010).
Art. 6º. Quando o partido político ou seus representantes houverem constituído advogado mediante
procuração hábil, a comunicação dos atos será considerada eficaz com a respectiva publicação no
Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, dispensadas as demais modalidades disciplinadas
nesta Portaria.
Esta Portaria tem efeitos a partir da presente data.
Publique-se. Cumpra-se.
Aripuanã-MT, 10 de maio de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 15/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações

abaixo

relacionadas,

prestaram

DECLARAÇÃO

DE

AUSÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativas ao exercício de 2018, conforme constam nos autos
abaixo indicados, que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 14ª Zona
Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
Edital, a apresentação de impugnação, na forma do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/95
e do artigo 45, incisos I a VIII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Agremiações partidárias do município de Juscimeira/MT:
Partido

Processo

PRB - Partido Republicano Brasileiro

Nº 11-11.2019.6.11.0014

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de maio de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Dado e passado nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de maio de
dois mil e dezenove. Eu, Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi o presente
edital.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 32/2019
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, por este meio, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
º 23.546/2017, divulga o recebimento das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos
apresentadas pelo partido político abaixo identificado, referente ao exercício financeiro de 2017.
Município

Partido

São Félix do Araguaia/MT

Representante

MDB - Movimento Democrático Rita de Cássia Rodrigues
Brasileiro

Gomes

Ficam também por meio deste edital, todos cientes de que, no prazo de 3 (três) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos dez de
maio de dois mil e dezenove. Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e
conferi o presente edital que é assinado pela MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

EDITAL N° 31/2019
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, por este meio, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
º 23.546/2017, divulga o recebimento das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos
apresentadas pelos partidos políticos abaixo identificados, referente ao exercício financeiro de
2018.
Município

Partido

São Félix do Araguaia/MT

Representante

MDB - Movimento Democrático Rita de Cássia Rodrigues
Brasileiro

Gomes

Ficam também por meio deste edital, todos cientes de que, no prazo de 3 (três) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional

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

DESPACHOS
PROCESSO Nº 145-69.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista da inefetividade de meios alternativos, DETERMINO a intimação do mesmo via mandado.
Cumpra-se
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 13-45.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PODEMOS - LUCIARA/MT
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referente às eleições gerais de 2018, apresentada pela
agremiação partidária indicada em epígrafe.
Considerando a existência de decisão judicial julgando as referidas contas não prestadas no
processo 124-93.2018.6.11.0015, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas,
RECEBO a presente petição como requerimento de regularização, conforme preceitua o art. 83 da
Resolução TSE n°23.553/2017 e DETERMINO que o presente feito seja apensado à prestação de
contas original, bem como a baixa dos autos ao Cartório Eleitoral, para expedição de edital e
elaboração de parecer.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 125-18.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista da inefetividade da intimação via correios, DETERMINO a intimação da agremiação
partidária via mandado.
Cumpra-se
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 5-35.2018.6.11.0015

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO Nº 5-35.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista da inefetividade da intimação via correios, DETERMINO a intimação da agremiação
partidária via mandado.
Cumpra-se
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 84-48.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PP - PARTIDO PROGRESSISTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista da inefetividade da intimação via correios, DETERMINO a intimação da agremiação
partidária via mandado.
Cumpra-se
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 8-24.2017.6.11.0015
INTERESSADO: CAMILA GOMES RAMOS DA SILVA
Vistos, etc.
Em vista da inefetividade da intimação via correios, DETERMINO a intimação da mesária faltosa
via mandado.
Cumpra-se
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CMR 6-77.2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 35/2019
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 Edmar Smith de Oliveira, inscrição eleitoral nº 022932821880, que foi proferida
sentença nos autos do Processo Administrativo nº 6-77.2019.6.11.0017, condenando o mesário
faltoso, Edmar Smith de Oliveira, ao pagamento da multa em seu valor máximo, ou seja, R$ 35,14
(trinta e cinco reais e quatorze centavos), referente à ausência no segundo turno das Eleições de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2918

Cuiabá, segunda-feira, 13 de maio de 2019

26

(trinta e cinco reais e quatorze centavos), referente à ausência no segundo turno das 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 3 (três)
edições consecutivas, bem como no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Arenápolis-MT, aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove. Eu, __________, Marina
Tostes Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e conferi o presente edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

CMR 4-10.2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 36/2019
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 Samantha Elisandra Pinheiro de Figueiredo, inscrição eleitoral nº 030480171856,
que foi proferida sentença nos autos do Processo Administrativo nº 4-10.2019.6.11.0017,
condenando o mesário faltoso, Samantha Elisandra Pinheiro de Figueiredo, ao pagamento da
multa em seu valor máximo, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), por turno,
totalizando R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), referente à ausência no primeiro e
segundo turno das 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 3 (três)
edições consecutivas, bem como no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Arenápolis-MT, aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove. Eu, __________, Marina
Tostes Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e conferi o presente edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS
/DEFESA A AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
EDITAL N.º 30/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. HENRIQUETA FERNANDA ALENCAR FERREIRA LIMA,
MMª. JUÍZA DA 18ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
os eleitores abaixo elencado, que, não compareceram aos trabalhos eleitorais para o qual foram
convocados, referente ao Pleito Eleitoral de 2018, nos termos do art. 120 do código eleitoral.
Mesário Faltoso

Inscrição Eleitoral

Turno

FERNANDA CONCEIÇÃO PETEA

027746651880

1º e 2º

LIDIANE FERRERIRA DE SOUZA

034980481821

2º

Processo
8

-

44.2019.6.11.0018
2 5 80.2019.6.11.0018

Assim sendo, foi instaurado procedimento sumário ficando as partes notificadas para, querendo,
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Assim sendo, foi instaurado procedimento sumário ficando as partes notificadas para, querendo,
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da última publicação, defesa e prova sobre o
motivo da ausência a convocação, bem como juntar holerites/comprovantes de rendimentos
mensais para eventual aplicação de multa com base no princípio 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 Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) vezes
consecutivas e afixe-o mesmo no mural do cartório pelo mesmo prazo.
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 06
dias de maio 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

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 34/2019 - 21ª ZEMT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos quantos o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, o órgão municipal da agremiação Partido
Social da Democracia Brasileirao-PSDB- de Itanhangá / MT abaixo relacionado apresentou na
forma disposta no artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2018, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício de 2018.
PARTIDO

PROCESSO

PSDB

39-55.2019.6.11.0021

RESPONSÁVEL
Presidente: Leandro Martins Pinto
Tesoureiro: Franciel Soares Amador

ADVOGADO
Rafael Terrabuio
Moreira OAB/MT
18.870/MT

É facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital,
apresentar impugnação através de petição fundamentada e acompanhada das provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis pelo respectivo partido
no ano de 2018, conforme disposto no artigo 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e no artigo 45, I, da
Resolução TSE nº 23.546/2018. E para que se lhe de ampla divulgação, o presente edital será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da
21ª zona Eleitoral. Dado e passado neste cidade de Lucas do Rio Verde aos 10 dias do mês de
maio de 2019. Eu, Suilei Lina da Silva, ____________Servidora Requisitada, que o fiz digitar.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe de Cartório

EDITAL N.º 33/2019 - 21ª ZEMT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos quantos o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, o órgão municipal da agremiação Partido

Solidariedade-SD- de Tapurah / MT abaixo relacionado apresentou na forma disposta no artigo 45
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Solidariedade-SD- de Tapurah / MT abaixo relacionado apresentou na forma disposta no artigo 45
da Resolução TSE nº 23.546/2018, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS, relativa ao exercício de 2018.
PARTIDO
SD

PROCESSO
38-70.2019.6.11.0021

RESPONSÁVEL

ADVOGADO

Presidente: Aelton Antônio

Tancredo Vargas

Figueiredo

Saraiva OAB/MT

Tesoureiro: Marcos Souza Rawsani 18967
É facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital,
apresentar impugnação através de petição fundamentada e acompanhada das provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis pelo respectivo partido
no ano de 2018, conforme disposto no artigo 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e no artigo 45, I, da
Resolução TSE nº 23.546/2018. E para que se lhe de ampla divulgação, o presente edital será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da
21ª zona Eleitoral. Dado e passado neste cidade de Lucas do Rio Verde aos 10 dias do mês de
maio de 2019. Eu, Suilei Lina da Silva, ____________Servidora Requisitada, que o fiz digitar.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe de Cartório

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 11/2019
PRAZO: 30 (trinta) dias
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral em Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante
este juízo da 22ª Zona Eleitoral, situado na Rua Grevíleas, n° 442, Centro, em Sinop/MT, tramita a
Execução Fiscal movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a devedora abaixo
nominada:
EXECUTADA: Deise Simone Dinarte
PROCESSO: Execução Fiscal nº 69-33.2014.6.11.0032 - Protocolo nº 30.154/2014
VALOR R$: 24.996,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais)
REFERENTE: Multa eleitoral por infração do art. 81, § 2º da Lei nº 9.504/97 - Processo nº 26507.2011.6.11.0000
Nº DA CDA: 12 6 13 005812-20
DATA DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: 09/12/2013
E que, estando a devedora em lugar incerto e não sabido fica, pelo presente Edital e nos termos do
referido processo, citada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o respectivo débito, acrescidos
das cominações legais ou nomear bens à penhora. E para que no futuro não se alegue ignorância,
mandou o Senhor Juiz publicar o presente edital que vai afixado no local de costume e publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sinop/MT, aos trinta dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______ Wedson Marques do Amaral, Técnico
Judiciário, Chefe de Cartório em Substituição, digitei, conferi e subscrevo o presente.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Técnico Judiciário
Portaria n° 1/2012 - 22ª ZE - Sinop/MT

ATOS
DA 24ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 009/2019
A Excelentíssima Senhora Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza Eleitoral da 24ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que as
agremiações abaixo relacionadas apresentaram PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS relativa às
eleições gerais de 2018, conforme consta nos autos abaixo indicados, que se encontra à
disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do Edital, a apresentação de
impugnação, na forma do disposto no artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Município de Alta Floresta/MT:
Partido

Processo

PR - Partido da República

N.º 100-38.2018.6.11.0024

PRP - Partido Republicano Progressista

N.º 96-98.2018.6.11.0024

PDT - Partido Democrático Trabalhista

N.º 106-45.2018.6.11.0024

PT - Partido dos Trabalhadores

N.º 105-60.2018.6.11.0024

PSDB - Partida da Social Democracia Brasileira

N.º 95-16.2018.6.11.0024

PSB - Partido Socialista Brasileiro

N.º 98-68.2018.6.11.0024

PSL - Partido Social Liberal

N.º 102-08.2018.6.11.0024

MDB - Movimento Democrático Brasileiro

N.º 103-90.2018.6.11.0024

SD - Solidariedade

N.º 94-31.2018.6.11.0024

E, para que ninguém possa alegar ignorância, a Senhora Juíza mandou que se expedisse o
presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato
Grosso, ao nono dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, Afrânio Claudiano Alves,
Analista Judiciário, digitei e subscrevi o presente edital.
AFRANIO CLAUDIANO ALVES
Analista Judiciário

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 42-95.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

42-95.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

1.522/2019

INTERESSADO:

DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR do município de Vila Bela da Santíssima
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROVISÓRIA do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR do município de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário municipal permaneceu inerte.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 15.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 16/19), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária municipal foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (13
/14).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT relativas às
Eleições Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do SD através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 39-43.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

39-43.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018
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1.511/2019
DIREÇÃO

INTERESSADO:

MUNICIPAL/COMISSÃO

PROVISÓRIA

-

PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
/MT

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário municipal permaneceu inerte.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 15.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 16/19), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária municipal foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls.
13/14).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT relativas às Eleições Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do SD através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 38-58.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

38-58.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

1.508/2019
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PARTIDO DOS

INTERESSADO:

TRABALHADORES - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário municipal permaneceu inerte.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 16.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 17/20), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária municipal foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls.
14/15).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
relativas às Eleições Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do SD através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 37-73.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

37-73.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

1.507/2019
DIREÇÃO

INTERESSADO:

MUNICIPAL/COMISSÃO

PROVISÓRIA

-

PARTIDO

REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE/MT

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do município de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário estadual permaneceu inerte,
frisando-se que o órgão partidário municipal não está vigente.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 16.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 17/20), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária estadual foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls.
14), em razão da agremiação municipal estar não vigente, atendendo o disposto no art. 49, §§ 1º,
2º e 3º, da Resolução TSE nº. 23.553/2017, considerando-se válida a citação encaminhada para o
endereço informado no Sistema (art. 274, p.u., do CPC).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do município de Vila Bela da Santíssima Trindade
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do município de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT relativas às Eleições Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do SD através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 31-66.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

31-66.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

1.486/2019
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PARTIDO DA

INTERESSADO:

MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PONTES E LACERDA/MT

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das eleições municipais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN do município de Pontes e
Lacerda/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário estadual permaneceu inerte,
frisando-se que o órgão partidário municipal está suspenso por falta de prestação de contas.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 19.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 20/23), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária estadual foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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In casu, a agremiação partidária estadual foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls.
17), em razão da agremiação municipal estar suspensa por ausência de prestação de contas,
atendendo o disposto no art. 49, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE nº. 23.553/2017, considerandose válida a citação encaminhada para o endereço informado no Sistema (art. 274, p.u., do CPC).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN do município de Pontes e Lacerda/MT relativas
às Eleições Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do PR através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº : 53-61.2018.6.11.0025
SADP : 6.535/2018
ESPÉCIE : PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
MUNICÍPIO : VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PARTIDO : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 pelo Partido PP - Partido
Progressista - do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.
Devidamente intimado, fls. 14/15, o órgão partidário permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, fls. 20/22.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Relatei o necessário.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2017.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2017, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4 )
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.456/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PP - Partido
Progressista - do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, relativa ao exercício
financeiro de 2017, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº 23.456/2017),
caracterizado o início da inadimplência a partir de 30 de abril de 2018. Determino, ainda, a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal inadimplente até a regularização
de sua situação (art. 48, §2º, da Resolução-TSE nº 23.456/2017).
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso, por intermédio de
endereço eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", ou, em último caso, por
carta registrada.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município, por intermédio de endereço
eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", carta registrada ou, em último caso,
por oficial de justiça.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 006/2019
O Excelentíssimo Senhor Jean Louis Maia Dias, M.M. Juiz Eleitoral da 30ª Zona de Água Boa Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Senhor Jean Louis Maia Dias, M.M. Juiz Eleitoral da 30ª Zona de Água Boa MT, 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, a partir de 29 de maio de 2019, será realizada a
inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser procedida
na sede deste Cartório Eleitoral, situado à rua 6, nº 355, centro, nesta Cidade, podendo o evento
ser acompanhado por quem interessar possa:
Documento

Prazo de guarda

Ano do documento

5 anos

2014

Editais

10 anos

2009

Ofício expedidos

10 anos

2009

Ofício recebidos

10 anos

2009

10 anos

2009

10 anos

2009

10 anos

2008

10 anos

2009

Requerimentos de Alistamento Eleitoral
(Resolução TSE n. º 21.538/03, art.55, I)

ASE (antigo FASE) (Multas Eleitorais,
Justificativas, etc.)
Pasta de registro de óbitos
Requerimentos de Justificativas e
Documentos - Eleições 2008
Ofícios Circulares
Formulários de títulos inutilizados
Pasta Partidos Políticos (documentos
recebidos e pedidos de desfiliações)

_

Do último descarte até março

10 anos

de 2019
2008/2009

Por meio deste ficam os interessados cientes de que o período de 24 a 28 de maio de 2019 será
destinado a apresentação de manifestação ou impugnação quanto a este procedimento.
Água boa, 02 de maio de 2019.
ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 14-09.2019.6.11.0032
PROTOCOLO Nº 2.239/2019
REQUERIDO: PARTIDO VERDE (PV) - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo diretório do
PARTIDO VERDE (PV), do município de Marcelândia/MT referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 16).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fls. 19).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
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É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Em 29 de setembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.165/2015, que alterou substancialmente o
processo de prestação de contas partidárias anuais, norma essa que, como veremos, incide e
influencia no julgamento do presente feito.
Com efeito, com o advento da Lei nº 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos, ainda que
estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal, podendo,
somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o mesmo não teve
movimentação no exercício respectivo.
Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei nº 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. "
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Diretório
Municipal do Partido Verde de Marcelândia/MT referente ao exercício de 2017, com fulcro no art.
45, VIII, "a", da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cláudia-MT, 3 de maio de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 35-19.2018.6.11.0032
PROTOCOLO Nº 7.144/2018
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - UNIÃO DO SUL/MT
ADVOGADA: Mariangely Menegazzo Medeiros - OAB/MT nº 19958-O
Visto,
Trata-se de prestação de contas do partido Movimento Democrático Brasileiro do município de
União do Sul/MT referente ao exercício financeiro de 2017.
Regularmente intimados, os representantes do partido apresentaram documentação complementar
às fls. 31/44.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo sem
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Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo sem
impugnações.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo, no qual o analista das contas opina
pela sua aprovação. (fls. 57/58).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fls. 61).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Conforme indicado no relatório da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao juízo eleitoral
se deu dentro do prazo legal, não sendo constatada qualquer irregularidade ou impropriedade
formal durante a sua análise.
Cumpre salientar que o partido informou não ter recebido recursos oriundos de fundo partidário
durante o ano de 2017, inclusive, a unidade técnica em seu parecer, informa que o partido não
recebeu recursos do referido fundo conforme dados obtidos junto aos demais órgãos da Justiça
Eleitoral, assim, não há que se falar em aferir a correta aplicação do fundo partidário vez que o
diretório municipal em questão não recebeu tais recursos.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se a regularidade na aplicação dos
recursos com origem nas doações recebidas pela agremiação partidária durante o ano do exercício
em questão nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fls. 61, opina pela aprovação das contas,
considerando que a agremiação partidária cumpriu todas as exigências previstas na legislação em
vigor.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Diretório Municipal do Movimento Democrático
Brasileiro de União do Sul/MT referente ao exercício de 2017, com fulcro no art. 46, I, da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cláudia-MT, 3 de maio de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

DESPACHOS
PROCESSO N.º 7-17.2019.6.11.0032
Vistos etc.
Considerando o encerramento da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos e que não
há outras ações a serem tomadas nos presentes autos determino o seu arquivamento.
Cumpra-se.
Cláudia, 3 de maio de 2019.
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Cláudia, 3 de maio de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 40-41.2018.6.11.0032
Vistos etc.,
Considerando que foram realizados os procedimentos para regularização da situação do eleitor
cumpra-se o disposto na decisão de fls. 15, arquivando-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 26 de abril de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 18-46.2019.6.11.0032
Vistos etc.
Notifique-se imediatamente a parte ré para comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente
nesta unidade eleitoral.
Encaminhe-se ao Ministério Público para ciência dos presente autos.
Cumpra-se.
Cláudia-MT, 3 de maio de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 8571-95.2008.6.11.0023
Vistos etc.,
Acolho o pedido formulado pelo exequente, fls. 215-217, e determino o sobrestamento do feito pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Decorrido o prazo dê-se vista ao exequente.
Cumpra-se.
Cláudia- MT, 26 de abril de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 8374-43.2008.6.11.0023
Vistos etc.,
Considerando que a audiência admonitória se realizada pelo juízo deprecado em 11 de abril do
ano em curso retornem os autos ao sobrestamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Após, à serventia do cartório eleitoral para certificação atualizada da situação do processo
deprecado, retornando os autos conclusos para novas deliberações.
Cumpra-se.
Cláudia-MT, 12 de março de 2019.
RAFAEL SIMAN CARVALHO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 16/2019 - DESCARTE DE DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Mato
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O Excelentíssimo Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz Eleitoral da 42ª 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 09/2014, que no período de 03 a 07 de junho de 2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de fragmentação, a
ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado na Av.: Jaú, nº 1450, sala 03, esquina c/
Av.: Piramboia, bairro Centro, nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem
interessar possa:

Documentos para descarte - 42ª ZE - Sapezal/MT

Período de
Referência

Prazo final
de
Conservação

Boletins de Urna e Zerésimas

2008

10 anos

Cadernos de Votação

2008

10 anos

Certidões avulsas

2008

10 anos

Comprovantes de votação (canhotos)

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

Comunicações para registro dos demais ASE's

2008

10 anos

Comunicado de Óbitos - contados do cancelamento da inscrição

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

Expediente recebido/expedido de partido político

2008

10 anos

Fichas de Mesário e demais documentações referentes

2008

10 anos

Formulários de Justificativa Eleitoral (apresentados no dia do pleito)

2016

1 ano

Guias de Multa Pagas

2008

10 anos

Guias de Remessa de Material

2017

1 ano

até 2017

1 ano

2008

10 anos

até 2017

1 ano

Comunicação de conscrição para registro de Suspensão de Direitos
Políticos
Comunicação de desfiliação partidária e outros expedientes de
partidos políticos

Disquetes
Documentos recebidos pelo Juízo Eleitoral (ofícios, e-mails,
memorandos, requerimentos diversos, etc) que não registram algo
para fins históricos, administrativos ou judiciais.
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no cartório. (Sentenças impressas,
mandados, informações, mensagem eletrônica numerada etc.), que
não registram algo para fins histórico, administrativo ou judicial
Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral, que não registram algo para
fins histórico, administrativo ou judicial

Material de propaganda institucional do TSE/TRE (folders, cartazes,
etc.)
Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos e
informações expedidos pelos juízos eleitorais, que não registram
algo para fins histórico, administrativo ou judicial
Propaganda eleitoral apreendida, integrante de processo
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Entrega

do

Título

Eleitoral

(PETE)

e
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os

Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a

2013

5 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2017

1 ano

até 2017

1 ano

2013

5 anos

2008

10 anos

alistamento, transferência, revisão ou segunda via
Relação de Comissão Especial de Transporte de Eleitor
Requerimentos de Justificativa Eleitoral (apresentados depois do
pleito)
Suprimentos de Fundos e demais documentos ligados a orçamento
e prestações de contas
Termo de Responsabilidade de Patrimônio
Termos de recebimento de documentos protocolados no SADP
enviados (recibos de tramitação)
Títulos Eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos PETEs
Títulos Eleitorais recolhidos e respectivos PETEs que não integram
processo
Vistoria de local de votação

Após a inutilização dos materiais acima listados, esses serão doados a entidade gestora de
reciclagem ASCAMARES do município de Sapezal/MT, conforme autoriza o art. 10, §2º, do
Provimento 9/2014 CRE- TRE/MT.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
determinou o Exmo. Sr. Juiz que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, em 15 (quinze) dias, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral,
permanecendo os autos disponíveis para eventual impugnação dos interessados pelo prazo de 03
(três) dias.
Dado e passado neste município de Sapezal-MT, aos 02 dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove. Eu, ________, Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório, digitei e subscrevi
(delegação constante da Portaria nº 03/2017). Nada mais.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 40-74.2019.6.11.0042
Processo nº: 40-74.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 9.039/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Republicano Progressista - PRP - Sapezal/MT
Advogado: Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - OAB/MT 12.561
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 23.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 24.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 39-89.2019.6.11.0042
Processo nº: 39-89.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 21.118/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Democratas - DEM - Sapezal/MT
Advogado: Rony de Abreu Munhoz - OAB/MT 11.972
Advogado: Ivan Schneider - OAB/MT 15.345
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 23.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 24.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 31-83.2017.6.11.0042
Processo nº: 31-83.2017.6.11.0042

Protocolo nº: 22.292/2017

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2016.
Partido: Partido Social Liberal - PSL - Sapezal
Advogado: Ciro de Souza - OAB/MT 19.184-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2016.
Do exame, verificou-se que não restaram caracterizadas quaisquer irregularidades ou
inconsistências na prestação de contas apresentada pelo partido.
Assim, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
recomendo, s. m. j. o arquivamento da prestação apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I
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para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 44-14.2019.6.11.0042
Processo nº: 44-14.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 14.138/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Social Democrata Cristão - PSDC - Sapezal/MT
Advogado: Dean Paul Hunhoff - OAB/MT 5.730-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 23.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 24.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 46-81.2019.6.11.0042
Processo nº: 46-81.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 8.513/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido da Republica - PR - Sapezal/MT
Advogado: Laércio Araújo Souza Neto - OAB/MT 17.557-A
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 21.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 23.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 48-51.2019.6.11.0042
Processo nº: 48-51.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 18.705/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Sapezal/MT
Advogado: Rodrigo de Lima Michels de Oliveira - OAB/MT 7300-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 24.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 25.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 26.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 51-06.2019.6.11.0042
Processo nº: 51-06.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 18.450/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Sapezal/MT
Advogado: Rodrigo de Lima Michels de Oliveira - OAB/MT 7300 - B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 21.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 23.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 52-88.2019.6.11.0042
Processo nº: 52-88.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 20.195/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Sapezal/MT
Advogado: Yucatan Paulo Nunes Cervo - OAB/MT 20.849-O
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 21.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 23.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 53-73.2019.6.11.0042
Processo nº: 53-73.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 15991/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Progressista - PP - Campos de Júlio/MT
Advogado: Priscila Vanessa Wingenbach da Silva - OAB/MT 16.466
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 20.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 21.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 22.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 54-58.2019.6.11.0042
Processo nº: 54-58.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 15.131/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Campos de Júlio/MT
Advogado: Lourival Ribeiro Filho - OAB/MT 5073
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 23.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 24.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 25.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 55-43.2019.6.11.0042
Processo nº: 55-43.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 20.453/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Campos de Júlio/MT
Advogado: Pedro Garcia Tatim - OAB/MT 8.187-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 25.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 26.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 27.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 56-28.2019.6.11.0042
Processo nº: 56-28.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 16.421/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Campos de Júlio/MT
Advogado: Maila Suzamar da Rocha - OAB/MT 12.690-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 24.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 25.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 26.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 49-36.2019.6.11.0042
Processo nº: 49.36.2019.6.11.0042

Protocolo nº: 18.655/2016

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2015.
Partido: Partido Social Liberal - PSL - Sapezal/MT
Advogado: Ciro de Souza - OAB/MT 19.184-B
PARECER TÉCNICO
Tendo em vista a manifestação do órgão partidário, submete-se à apreciação superior o relatório
do exame efetuado sobre a prestação de contas do partido acima nominado, abrangendo o
Exercício Financeiro - ano 2015.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 22.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 23.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 24.
Ante o exposto, diante da ausência de movimentação financeira, recomendo, s.m.j. o arquivamento
da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 45, V, da Resolução 23.546/2017.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Sapezal/MT, 10 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 13/2019/43ª ZE/MT
Prazo: 05 dias
DE

ORDEM

DO

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

ANDERSON

CANDIOTTO,

MERITÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 43ª ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAÇO SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial
os partidos abaixo listados, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução TSE nº 23.328/2010, que
tramita nesta Zona Eleitoral os autos de Prestação de Contas abaixo descrito(s), no qual foi(ram)
proferida(s) sentença(s) em que APROVOU as contas partidárias do exercício financeiro do(s)
partido(s). Fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s), inclusive para querendo, no prazo de 03 dias,
apresentar(em) recurso, subscrito por advogado, nos termos do art. 37, § 6º da Lei nº 9.096/1995.
Processo

Partido

Município

27-09.2018.6.11.0043

PODEMOS

SORRISO

8-03.2018.6.11.0043

DEM - DEMOCRATAS

NOVA UBIRATÃ

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso bem como afixado no lugar de costume do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sorriso, Mato Grosso, aos 10 dias do mês de
maio de 2019. Eu, Andréa Fenner, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei.
Assinado com base na Portaria 7/2015/43ªZE/MT)
ANDREA FENNER
Chefe de Cartório

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 006/2019-47ªZE/MT DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com fundamento no
art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003, que os eleitores, abaixo nominados, pertencentes ao
município de Poxoréu/MT, encontram-se com sua inscrição em duplicidade, situação detectada
pelo batimento ou cruzamento das informações do cadastro eleitoral, realizado pelo TSE, conforme
segue:
Nome

Inscrição

MARA RO OHOIBA TSERERÃIWEDE

035633261830

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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MARA RO OHOIBA TSERERÃIWEDE

037192551880

MARIA OLGA FONSECA

001661591880

MARIA OLGA FONSECA

033772271848
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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 nove dias do mês de maio de dois
mil e dezenove. Eu, Genilson Ramos de Souza, Chefe de Cartório, digitei, conferi e assinei o
presente edital.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº. 14/2019/49ªZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Luís Augusto
Veras Gadelha, no uso de suas atribuições legais,
Autos nº 33-61.2019.6.11.0049
Protocolo nº 7.920/2019
Prestação de Contas
Exercício 2017
Partido: PV - PARTIDO VERDE
Advogado: PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB/MT 18.222
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que consta em
andamento neste Cartório Eleitoral o processo nº 33-61.2019.6.11.0049, que trata da declaração
de ausência de movimentação de recursos, apresentada pelo Partido Verde - PV do município de
Várzea Grande-MT, Presidente: Nildo Deonízio Elias; Tesoureiro: Norberto Carlos do
Bomdespacho, referente ao exercício 2017, que poderá, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, ser impugnada por qualquer interessado, nos termos do art. 45, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017;
FAZ SABER, ainda, que eventual impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, assim como no mural do Cartório Eleitoral desta
49ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 08 de maio de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROC N. 84-94.2018
Autos n. 84-94.2018.6.11.0053
Natureza: Prestação de Contas Sem Movimentação Financeira - Eleições 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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Natureza: Prestação de Contas Sem Movimentação Financeira - Eleições 2018
Requerente: Partido dos Trabalhadores (PT) - Querência/MT
Advogado: Marcelo da Cunha Marinho OAB-MT 12501-A
PARECER TÉCNICO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Eleitoral, do Partido dos Trabalhadores (PT) Querência/MT, de natureza Sem Movimentação Financeira, relativa as Eleições 2018.
Da análise do trâmite processual verifico que o partido político apresentou suas contas após ser
devidamente citado nos termos do art. 52, §6º, IV da Res. TSE 23553/2017. Na oportunidade, de
forma intempestiva, apresentou extrato de Prestação de Contas na forma do art. 57, contendo
todos os requisitos do art. 48, §5º, III e IV, da Res. TSE 23553/2017. Sucessivamente foi publicado
edital, conforme mandamento do art. 59 da referida norma (fl. 34).
Quanto ao rol de documentos constantes no art. 56 da Res. TSE 23553/2017, o partido político:
a. Apresentou Instrumento de mandato, constituindo advogado nos autos;
b. Não qualificou os responsáveis pela administração de recursos e o profissional habilitado em
contabilidade (art. 56, I, alínea 'a'.
c. Não apresentou extrato bancário demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência.
Em pesquisa ao Sistema SPCE-Extrato Bancário constatei que a instituição financeira não enviou
extrato à Justiça Eleitoral, bem como não há conta aberta em nome do partido; a ausência de
abertura de contas viola o art. 10 caput, conforme expressamente previsto no art. 10, §2º da
Resolução TSE 23.553/2017, caracterizando irregularidade grave.
Quanto a identificação dos responsáveis pela administração de recursos, não obstante a
agremiação partidária não ter os identificado no processo físico, constatei que foram devidamente
identificados no SPCE, conforme relatório extraído do referido sistema, constante na fl. 42.
Na mesma toada, verifiquei que o prestador de contas não recebeu recursos públicos, ou de outra
natureza, nem tão pouco obteve sobras/dívidas de campanha, conforme pesquisa no Sistema
SPCE.
Ainda, em consulta aos sistema de Cruzamento de dados em convênio com outros órgãos, não foi
apontado qualquer irregularidade.
Quanto a ausência dos demais documentos constantes no rol do art. 56 não vislumbro
irregularidade tendo em vista a natureza da prestação de contas sob vergaste.
Posto isto, esta unidade técnica opina pela:
1. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo por base a orientação jurisprudencial do TRE-MT, nos
seguintes casos paradigmas, os quais assentaram entendimento no sentido da obrigatoriedade da
abertura de conta bancária na prestação de contas de campanha:
a. PC - Prestação de Contas nº 28874 - Cuiabá/MT, Acórdão nº 27005 de 30/10/2018, Relator(
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR.
b. 527-42.2016.611.0012, RE - Recurso Eleitoral nº 52742 - Dom Aquino/MT, Acórdão nº 26845
de 30/08/2018, Relator(a) ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2. APROVADAS COM RESSALVAS, caso as irregularidades sejam sanadas, mediante
apresentação de extrato bancário, demonstrando a movimentação financeira ou ausência dela no
período da campanha.
É o parecer. À consideração superior.
Conclusão do exame
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fulcro no artigo 72, §4º e 75 da Resolução 23.553/2017, INTIMO o Partido dos Trabalhadores (PT)
- Querência/MT e os demais interessados a se manifestar nos autos em até 3 (três dias), a respeito
do parecer técnico.
Querência/MT, 09 de maio de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Querência/MT, 09 de maio de 2019.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 031/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Rondolândia/MT, no Processo nº 0472.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 030/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Nova Lacerda/MT, no Processo nº 1771.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.

Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
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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Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 029/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Comodoro/MT, no Processo nº 3410.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 018/2019/61ZE - CITAÇÃO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que a Sra. BETT
SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, casada, filha de Gerson Marinho da Silva e Ruth da Silva
Marinho, nascida em 20/03/1978, fica CITADA para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias,
no Processo de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 769-48.2016.6.11.0061, movido pelo
Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias desta
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 25 dias do mês de abril de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário
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

