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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 176/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 5300
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora JOSIANE PINHEIRO DA
SILVA SIQUEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo II, pertencente ao quadro de
servidores da Prefeitura Municipal de Canarana, para continuar prestando serviços no Cartório da
31ª Zona Eleitoral de Canarana, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 20/08/2019, nos
termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º da
Resolução TSE nº 23.523/2017, art. 1º "caput", da Resolução TRE nº 611/2009, alterada pela
Resolução TRE nº 1.635/2015 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/Nº 34, DE 09 DE MAIO DE 2019.
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 024/2019, de 29/04/19, firmado pela
Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de
Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Daniel Carvalho Mariano para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 24ª Zona Eleitoral - Alta Floresta, no período de 26 a 30/04/19, em
substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Luciano Martins da Silva, por motivo de
compensação de plantão.
Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 28ª Zona Eleitoral - Porto Alegre do Norte, no período de 15 a 17/04
/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo Rodrigues Silva, por motivo de
férias.
Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Clarissa Cubis de Lima Canan para exercer a função
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férias.
Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Clarissa Cubis de Lima Canan para exercer a função
de Promotor Eleitoral perante a 30ª Zona Eleitoral - Água Boa, no período de 17 a 22/04/19, em
substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Ana Paula Silveira Parente, por motivo de
compensação de plantão.
Art.4 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Allan Sidney do Ó Souza para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 34ª Zona Eleitoral - Chapada dos Guimarães, no período de 15 a
17/04/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Anízia Tojal Serra Dantas, por
motivo de compensação de plantão.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura com efeitos retroativos
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Doutor JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO DE MELO JUNIOR
Procurador Regional Eleitoral, em substituição

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600153-08.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600153-08.2019.6.11.0000
INTERESSADO: ERON NUNES CABRAL ADVOGADO: LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - OAB
/MT9832/O REQUERENTE: REDE - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - OAB/MT9832/O REQUERENTE:
LUCIANO SOUZA DE ARRUDA FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos etc.
Considerando a certidão de id. n. 1539022, que informa que a agremiação deixou de anexar aos
autos a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, documentos essenciais,
conforme preconiza o § 1° do art. 31 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
INTIME-SE o órgão partidário através de seu procurador para, no prazo de 05 [cinco] dias,
apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial referente ao
exercício financeiro sob análise, fazendo constar que o seu não cumprimento poderá acarretar no
julgamento das contas como não prestadas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Substituto Relator(a)

PROCESSO 0600144-46.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600144-46.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: LAURO JOSE DA MATA - OAB/MT3774/O
REQUERENTE: AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES REQUERENTE: ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos etc.
Considerando a certidão de id n.1520422, que informa que a agremiação deixou de anexar aos
autos a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, documentos essenciais,
conforme preconiza o § 1° do art. 31 da Resolução TSE n° 23.546/2017.

INTIME-SE o órgão partidário através de seu procurador para, no prazo de 05 [cinco] dias,
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INTIME-SE o órgão partidário através de seu procurador para, no prazo de 05 [cinco] dias,
apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial referente ao
exercício financeiro sob análise, fazendo constar que o seu não cumprimento poderá acarretar no
julgamento das contas como não prestadas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Substituto Relator(a)

PROCESSO 0600142-76.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600142-76.2019.6.11.0000
REQUERENTE: SD - SOLIDARIEDADE - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
SOLIDARIEDADE ADVOGADO: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - OAB/MT011758
REQUERENTE: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO REQUERENTE: NOEL INACIO DA
SILVA FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos,etc.
Considerando que ao apresentar prestação de contas relativas ao exercício de 2018 da
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE SD/MT, em petição inicial (ID n.
1462022) foi requerido, pelo partido, prazo para a juntada de mandato de advogado, bem como, de
novos documentos.
Considerando que além do Partido, os seus responsáveis (Presidente e Tesoureiro) não se fizeram
representar por advogado, contrariando o disposto no inciso II da alínea b do art. 31 da Resolução
TSE n° 23.546/2017.
Considerando que exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional
(§ 6° do art. 37 da Lei n° 9.096/95), DETERMINO as seguintes providências:
1. A imediata suspensão da tramitação destes autos.
2. A intimação pessoal dos representantes do Partido indicados nesta prestação de contas
(Presidente e Tesoureiro), para que, regularizem a sua representação processual, bem como a do
órgão partidário, fazendo constar que o seu não atendimento poderá acarretar em declaração de
contas não prestadas (alínea a , inciso IV do art. 46 Resolução TSE n° 23.546/2017)[1].
3. Tendo em vista a certidão da SAP/CRIP/SJ ID nº 1520122, bem como o previsto no art. 4º, V, a ,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, intime-se o partido a apresentar o Balanço Patrimonial, bem
como a Demonstração do Resultado do Exercício, assim como os documentos faltantes indicados
na petição de ID n. 1462022.
Estipulo o prazo de 10 dias, contados a partir da data da intimação, para que as determinações
acima sejam cumpridas, sob pena de julgamento das contas como não prestadas (alínea b , inciso
IV do art. 46 Resolução TSE n° 23.546/2017).
Na sequência, havendo cumprimento da presente determinação, em conformidade com o disposto
no art. 31, §1º da supracitada resolução, deve a Secretaria Judiciária publicar os documentos
apresentados, disponibilizando os presentes autos ao órgão do Ministério Público Eleitoral, dando
prosseguimento a presente prestação de contas em conformidade com a Res. TSE nº 23.546
/2017.
Pulique-se. Intime-se. Cumpra-se pelo meio mais célere disponível, podendo se utilizar de oficial
de justiça, inclusive.
Cuiabá (MT), 9 de maio de 2019.
Doutor(a) RICARDO GOMES DE ALMEIDA Relator(a)
[1] Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
[...]
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[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;

PROCESSO 0600011-04.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PROCESSO Nº 0600011-04.2019.6.11.0000
AUTOR: SIGILOSO ADVOGADO: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB/MT21354/O RÉU:
SIGILOSO ADVOGADO: LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB/MT21037/O ADVOGADO:
ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB/MT16562/O ADVOGADO: JOMAS FULGENCIO DE LIMA
JUNIOR - OAB/MT11785/O ADVOGADO: RONIMARCIO NAVES - OAB/MT6228/O FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos,etc.
Nos termos do art. 5º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, DEFIRO a produção de prova
testemunhal requerida pelas partes.
Considerando que as testemunhas arroladas residem nos municípios de Cáceres e São José dos
Quatro Marcos, expeçam-se Cartas de Ordem para as respetivas Zonas Eleitorais que abrange os
municípios indicados, com prazo de 20 dias para cumprimento, observando-se o disposto no art.
260 do Código de Processo Civil.
Autorizo a Secretária Judiciária, assim como seus substitutos legais, a firmar os expedientes
necessários para o fiel cumprimento.
Ao final, voltem-me os autos conclusos.
P.R.I. Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de
Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2019.
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator

PROCESSO 0600011-04.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PROCESSO Nº 0600011-04.2019.6.11.0000
AUTOR: SIGILOSO ADVOGADO: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB/MT21354/O RÉU:
SIGILOSO ADVOGADO: LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB/MT21037/O ADVOGADO:
ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB/MT16562/O ADVOGADO: JOMAS FULGENCIO DE LIMA
JUNIOR - OAB/MT11785/O ADVOGADO: RONIMARCIO NAVES - OAB/MT6228/O FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos,etc.
Nos termos do art. 5º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, DEFIRO a produção de prova
testemunhal requerida pelas partes.
Considerando que as testemunhas arroladas residem nos municípios de Cáceres e São José dos
Quatro Marcos, expeçam-se Cartas de Ordem para as respetivas Zonas Eleitorais que abrange os
municípios indicados, com prazo de 20 dias para cumprimento, observando-se o disposto no art.
260 do Código de Processo Civil.
Autorizo a Secretária Judiciária, assim como seus substitutos legais, a firmar os expedientes
necessários para o fiel cumprimento.
Ao final, voltem-me os autos conclusos.

P.R.I. Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de
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P.R.I. Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de
Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2019.
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 7-24.2017.6.11.0020
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE/MT - ELEIÇÕES
2016 - 20º ZONA ELEITORAL
RECORRENTE: EDILEI ROQUE DE CEZARO
Advogado: Miruxy Oliveira Soares da Silva - OAB: 22.603/Mt
Advogado: Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB: 9.098/Mt
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSISTENTE DO RECORRIDO: GILSON ALCIDES BANEGAS
Advogado: Ademar Jose de Paula da Silva - OAB: 16068/Mt
Advogado: Rodrigo Terra Cyrineu - OAB: 16.169/Mt
Advogado: Michael Rodrigo da Silva Graça - OAB: 18970/Mt
Advogado: Felipe Terra Cyrineu - OAB: 20416/Mt
Advogado: Anderson Douglas Rossetti Bueno - OAB: 25857/Mt
RELATOR: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
D E S P A C H O:
"Não havendo oposição do recorrente nem manifestação em contrário do Órgão Ministerial admito
a assistência pretendida do Sr. GILSON ALCIDES BANEGAS, ingressando este nos autos no
estado em que se encontram [§ único do art. 119 do NCPC].
Com isto, DETERMINO que seja atualizada a autuação para a inclusão do referido assistente e de
seus advogados [cf. instrumento de procuração de fl. 313] na capa do processo, seguindo de sua
publicação na pauta de julgamentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2019.
Cuiabá, 7 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Relator(a)"
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 2931/2019
1. Pleiteia o servidor RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO, Técnico Judiciário - Área Apoio
Especializado - Operação de Computadores, lotado na Seção de Gerência de Redes, o
reconhecimento da dependência legal de sua filha MAIA MARTINS BEZERRA, nascida em 1º/05
/2019, para os fins de dedução de imposto de renda, assistência pré-escolar, pensão civil e
assistência médica e odontológica.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar o seu pedido (doc. nº 35970/2019).
3. O reconhecimento da dependência legal é regulamentado internamente pela Ordem de Serviço
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3. O reconhecimento da dependência legal é regulamentado internamente pela Ordem de Serviço
nº 10/2006/DG:
Art. 1º. São considerados dependentes legais do servidor:
I - (...)
II - filhos (a) até a idade de 21 anos, ou 24 anos se estudante, devidamente matriculado;
Art. 2º. Os pedidos de anotação de dependência legal deverão ser instruídos com a certidão
autenticada de nascimento do (s) filho (s), de casamento ou, no caso de companheiro, com o
documento de reconhecimento da união estável, nos termos da Portaria nº 132/2003.
4. Dispõem os artigos 215 e 217, da Lei nº 8.112/90 (redação dada pela Lei nº 13.135/2015) que:
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir
da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput art. 37 da Constituição e no
art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
(...)
Art. 217. São beneficiários das pensões:
(...)
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:
a. Seja menor de 21 (vinte e um) anos;
5. O art. 3º, II, da Resolução nº 690, de 31/05/2011, estabelece que são beneficiários do programa
de assistência médica complementar o grupo familiar até o segundo grau de parentesco por
afinidade, devidamente cadastrado junto à Coordenadoria de Pessoal. Já a Resolução nº 1067, de
19/06/2012, autoriza a inclusão da dependente do servidor para fins de assistência odontológica.
6. O requerimento de assistência pré-escolar, com a devida juntada da declaração de que a
dependente não está cadastrada em nenhum outro órgão para as finalidades de dependência legal
(doc. nº 37588/2019), encontra previsão legal na Resolução TSE nº 23.116/2009, devendo ser
pago, nos termos do art. 8º, a partir da data do requerimento do servidor.
7. Quanto à dedução do Imposto de Renda, a previsão encontra-se no artigo 35, III, da Lei nº 9.250
/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
8. Dessa forma, considerando os normativos acima mencionados, RECONHEÇO a dependência
da menor MAIA MARTINS BEZERRA ao servidor RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO e
autorizo o registro para os fins de dedução de imposto de renda, assistência pré-escolar, pensão
civil e assistência médica e odontológica, nos termos da delegação de competência de que trata o
art. 5º[1], II, c, da Portaria nº 117/2018.
9. À Coordenadoria de Pessoal para publicar esta decisão, dar ciência ao servidor e proceder aos
demais registros necessários.
10. Na sequência, à Coordenadoria de Assistência Médica e Social para conhecimento da
presente deliberação e demais providências afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2019.
[1] Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
(...)
II - autorizar:
(...)
c) os pedidos de inclusão e exclusão de dependente legal e econômico para os fins de direito, nos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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(...)
c) os pedidos de inclusão e exclusão de dependente legal e econômico para os fins de direito, nos
termos legais.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE 2933/2019
1. Requer o servidor RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário, Apoio Especializado - Operação de Computadores, lotado na Seção de Gerência de
Redes, o pagamento de auxílio-natalidade decorrente do nascimento de sua filha MAIA MARTINS
BEZERRA, ocorrido em 1º/05/2019.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 35970/2019).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 86/2019/SB/CAMS/SGP (doc. nº 37653/2019), demonstrando a legislação
de referência que embasa o requerimento, consubstanciada no art. 196 da Lei nº 8.112/1990 e
opina pelo respectivo deferimento.
4. Por todo o exposto, e em observância aos termos da delegação de competência contidos no
art. 5º, I, f, da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a concessão do benefício, nos termos do art. 196
da Lei nº 8.112/90.
5. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH
/módulo Auxílios, e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento, afetas à
unidade.
6. Após, remeta-se este expediente, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para certificar a
inclusão em folha de pagamento.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE 2932/2019
1. Requer o servidor RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário - Área Apoio Especializado - Operação de Computadores, a inclusão de sua filha MAIA
MARTINS BEZERRA, nascida em 1º/05/2019, no programa de assistência pré-escolar.
2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 35970/2019).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação nº 85/2019/SB/CAMS/SGP (doc. nº 37643/2019), demonstrando a legislação
de referência que embasa o requerimento consubstanciada na Resolução TSE nº 23.116/2009[1] e
opina pelo respectivo deferimento.
4. De acordo com o art. 5º, da sobredita Resolução[2], são considerados dependentes, para fins
de concessão da assistência pré-escolar, os filhos, enteados sob a guarda e responsabilidade do
cônjuge ou companheiro beneficiário e os menores sob tutela ou guarda do beneficiário. Enquanto
que o desligamento do programa está disciplinado nos termos do art. 13[3], do mesmo diploma.
5. Por todo o exposto e em observância aos termos da delegação de competência contidos na
Portaria nº 117/2018, em especial na previsão do art. 5º, I, "f"[4], AUTORIZO a inclusão da menor
MAIA MARTINS BEZERRA no programa de assistência pré-escolar, com efeitos a contar de 9/05
/2019 (data do requerimento - doc. nº 37589/2019), nos termos do art. 8º[5] da Resolução TSE nº
23.116/2009.
6. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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6. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro junto ao SGRH,
módulo Dependentes e Benefícios e demais comunicações necessárias ao processamento do
pagamento, afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2019.
[1] A Resolução TSE n. 23.116/2009, assim dispõe acerca da concessão do referido benefício:
"Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar, no âmbito da Justiça Eleitoral, será prestado, por
meio de auxílio pré-escolar, aos dependentes dos servidores:
I - ativos dos quadros das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais
eleitorais, ainda que cedidos; (...)
Art. 11. Para cadastrar dependente no programa, o beneficiário deve apresentar os seguintes
documentos comprobatórios:
I - certidão de nascimento ou carteira de identidade;
II - declaração de que o genitor ou o detentor da guarda do dependente do beneficiário não
percebe benefício similar pago por órgão ou entidade da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal;
[2] Art. 5º Consideram-se dependentes, para os fins desta resolução:
I - filhos;
§ 1º Os dependentes devem encontrar-se na faixa etária compreendida do nascimento aos cinco
anos de idade e fração.
[3] Art. 13. O desligamento do programa e a suspensão do pagamento do auxílio ocorrem a partir:
(...)
VI - do mês subsequente ao daquele em que o dependente completar seis anos de idade (...);
[4] Art. 5º da Portaria TRE/MT n. 117/2018
Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
f) assistência pré-escolar; (grifos nossos)
[5] Art. 8º da Resolução TSE nº 23.116/2009
O auxílio pré-escolar é pago a partir da data da solicitação de cadastramento do dependente no
programa, vedado o pagamento de importâncias retroativas.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DPI Nº 29-56.2019.611.0006
NATUREZA:

COMUNICAÇÃO

DE

DUPLICIDADE

1DMT1902615868

-

ALISTAMENTO

ELEITORAL ELEITOR(A): BENEDITA NORBERTA DA SILVA
Vistos em Correição.

Trata-se de procedimento instaurado para decidir sobre eventual duplicidade de inscrições
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Trata-se de procedimento instaurado para decidir sobre eventual duplicidade de inscrições
relativas ao eleitor BENEDITA NORBERTA DA SILVA o qual encontra-se com duas inscrições
eleitorais, sendo as seguintes: 037378591872 - 6ª ZE/MT (MAIS RECENTE E NÃO LIBERADA) e
010336961864 06ª ZE/MT (MAIS ANTIGA - LIBERADA).
Realizada a notificação do eleitor, este quedou-se inerte.
Desta forma, por tudo quanto conta nos autos, entendo tratarem-se de inscrições pertencentes a
mesma pessoa, sendo que a mais recente, de nº 037378591872, foi realizada por erro dos
serviços eleitorais, muito provavelmente em razão de erro durante o atendimento.
Desta forma, nos termos da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o cancelamento da
inscrição 037378591872, mais recente, e a consequente manutenção da inscrição 010336961864.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Cáceres/MT, 14 maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
DPI Nº 27-86.2019.611.0006
NATUREZA:

COMUNICAÇÃO

DE

DUPLICIDADE

1DMT1902615868

-

ALISTAMENTO

ELEITORAL ELEITOR(A): SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES
ELEITOR(A): SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES DE PAULA
Vistos em Correição.
Trata-se de procedimento instaurado para decidir sobre eventual duplicidade de inscrições
relativas ao eleitor SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES DE PAULA o qual encontra-se com duas
inscrições eleitorais, sendo as seguintes: 037381311880 - 6ª ZE/MT (MAIS RECENTE E NÃO
LIBERADA) e 0178068318640 - 6ª ZE/MT (MAIS ANTIGA - LIBERADA).
Realizada a notificação do eleitor, este quedou-se inerte.
Desta forma, por tudo quanto conta nos autos, entendo tratarem-se de inscrições pertencentes a
mesma pessoa, sendo que a mais recente, de nº 037381311880, foi realizada por erro dos
serviços eleitorais, muito provavelmente em razão de erro durante o atendimento.
Desta forma, nos termos da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o cancelamento da
inscrição 037381311880, mais recente, e a consequente manutenção da inscrição 017806831864.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Cáceres/MT, 14 maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PARA IMPUGNAÇÃO-PRESTAÇÃO DE CONTAS-ELEIÇÕES 2018-PC 13024.2018.6.11.0008
EDITAL Nº 29/2019

A Excelentíssimo Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, DRA. MARINA CARLOS FRANÇA,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A Excelentíssimo Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, DRA. MARINA CARLOS FRANÇA,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório ou comissão provisória do partido político abaixo indicado apresentou prestação de contas
de campanha referente às Eleições 2018, podendo o Ministério Público, partido político, candidato
ou coligação ou qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste
edital, apresentar impugnação a ser formulada em petição fundamentada dirigida a esse juízo,
relatando fatos e indicando "provas, indícios e circunstâncias", conforme determina o art. 59, § 1º
da Resolução TSE 23.553/2017.
PROCESSSO
130-24.2018.6.11.0008

PARTIDO/MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

Partido da República-PR de

Arnaldo Barreto-Presidente

Araguainha/MT

Wênio Ribeiro Dutra-Tesoureiro

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 14 de maio de 2019. Eu, Rita de
Cássia Martins, Analista Judiciário, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
RITA DE CASSIA MARTINS
Analista Judiciário

ED I T A L N° 23/2019 -DESCARTE DE MATERIAL - PRAZO DE 15(QUINZE)
DIAS
A Excelentíssima Sra. Dra. Marina Carlos França, Juíza Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 3 a 28 de junho de 2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de fragmentação
/descarte, a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua João II, nº 849, Setor
Atlântico, nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem possa interessar:
· Protocolos de entrega de título eleitoral dos anos 2009,2010, 2011 e 2012 (prazo de guarda 5
anos);
· Requerimentos de alistamento eleitoral dos anos 2011, 2012 e 2013 (prazo de guarda 5 anos);
· Sentenças impressas do ano 1986 (prazo de guarda 10 anos);
· Editais expedidos do ano 2007 (prazo de guarda 10 anos);
· Comunicações de óbitos dos anos 2005 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Ofícios expedidos dos anos 1997 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Guias de multa dos anos 2006 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Títulos eleitorais recolhidos;
· Títulos eleitorais com erro de impressão;
· Formulários de justificativa eleitoral apresentados no dia do pleito das Eleições 2006 e 2008
(prazo de guarda 1 ano);
· Recibos de materiais de Eleição dos anos 2006 a 2014 (prazo de guarda 1 ano);
· Guias de remessa de material, anos 1995 a 2005 (prazo de guarda 1 ano);
· Suprimento de fundos dos anos 2006 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Certidões avulsas do anos 2007 (prazo de guarda 10 anos);
Requerimentos de desfiliação partidária dos anos 1984 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos (ofícios, memorandos, e-mails, requerimentos diversos, etc.) dos anos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Documentos recebidos (ofícios, memorandos, e-mails, requerimentos diversos, etc.) dos anos
1976 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos de partidos políticos, anos 1984 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Boletins de urna, zerésimas e boletins de justificativa das Eleições 2006 e 2008 (prazo de
guarda 10 anos);
Documentos expedidos diversos dos anos 1991 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos do TRE e da CRE dos anos 1987 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Cadernos de votação das Eleições 2006 e 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Cadernos de revisão eleitoral do ano de 2007 dos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e
Alto Taquari (prazo de guarda 10 anos);
Formulários de portadores de necessidades especiais das Eleições 2008;
Recibos de postagem dos Correios do ano 2007;
Certificados de quitação do serviço militar referentes as Eleições 2004.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça, bem como, afixado no lugar de costume. Dado e passado, nesta
cidade de Alto Araguaia - MT, aos dez dias do mês de maio de 2019. Eu, _____________ Everton
Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, o digitei e conferi.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
AÇÃO PENAL 91-27.2018.6.11.0008 - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Natureza: Notícia-Crime
Autor do Fato: Elgimar Rodrigues de Souza
Vistos.
Trata-se de notícia-crime lavrada em desfavor de Elgimar Rodrigues de Souza pela suposta prática
do crime previsto no art. 312 do Código Eleitoral.
Designou-se audiência preliminar, quando o autor do fato aceitou a proposta de transação penal
oferecida pelo Ministério Público Eleitoral consistente no pagamento do valor de R$ 1.000,00 ( mil
reais ), o que foi cumprido consoante comprovantes de fls. 22/25 e 32.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral postou-se pela extinção da punibilidade em
razão do cumprimento integral da obrigação.
Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 76 e seguintes
da Lei 9.099/95, acolho o parecer ministerial e, consequentemente, declaro extinta a punibilidade
do autor do fato com relação ao caso em tela.
Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após, arquive-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 10 de maio de 2019.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROCESSO N° 20-88.2019.6.11.0008 - DESCARTE DE MATERIAL
Vistos etc.
Trata-se de pedido de descarte de documentos e materiais formulado pelo Chefe de Cartório da 8ª
Zona Eleitoral desta comarca.
É o relatório. Decido.
Defiro a proposta de descarte e determino, consoante as disposições da Resolução TSE n° 21.538
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Defiro a proposta de descarte e determino, consoante as disposições da Resolução TSE n° 21.538
/2003 e Provimento CRE/MT n° 9/2014, a fragmentação/descarte dos documentos e materiais
indicados pelo Cartorário.
Deverá o Cartório Eleitoral expedir edital, com prazo de 15 (quinze) dias, publicando-o no Diário da
Justiça Eletrônico.
Encaminhar cópia do edital ao Ministério Público Eleitoral.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, tudo devidamente cumprido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.
Às providências.
Alto Araguaia/MT, 10 de maio de 2019.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
54/2019/9ª ZE - DESCARTE DE MATERIAL
Prazo de Publicação: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, MM. Juiz da 9ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER, a todos que virem ou tiver conhecimento do presente Edital, nos termos do art. 55 da
Resolução TSE nº 21.538/03, e nas disposições constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que
no período de 04/06/2019 a 18/06/2019, será realizada a inutilização dos documentos, abaixo
relacionados, por instrumento de fragmentação, a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral,
situado à Rua José Nobre da Silva, s/n, Sena Marques, nesta Cidade, conforme processo n. 13084.2019.6.11.0009 - Descarte de Material. Findo o prazo de 15 (quinze) dias de publicação deste
Edital, poderão os interessados, em petição fundamentada, impugnar no prazo de 03 (três) dias. O
evento poderá ser acompanhado por quem interessar.
Classificação

Documento

Período

Pz. Guarda

Administração

Guia de remessa de material

2008

1 ano

Administração

Termo de responsabilidade de patrimônio

2008

1 ano

Comunicação de óbito

2008

10 anos

2008 e 2009

10 anos

2006

5 anos

2007

5 anos

2008

5 anos

Cadastro Eleitoral
ASE
Cadastro
Eleitoral ASE
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E

Guia de multa paga
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
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Eleitoral R.A.E
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Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) -

2009

5 anos

2009

5 anos

2010

5 anos

2011

5 anos

2012

5 anos

2013

5 anos

2014

5 anos

Requerimentos diversos, e-mails impressos

2007

10 anos

Ofícios, requerimentos diversos

2008

10 anos

2008

10 anos

2004

10 anos

2008

10 anos

2007

10 anos

2014

1 ano

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
R.A.E e PETES - Barra do Garças, Pontal do
Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho
R.A.E e PETES - Barra do Garças, Pontal do
Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho

Boletins de urna e Zerésima - Barra do Garças,
Eleições

Pontal do Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General
Carneiro e Ribeirãozinho

Eleições

Cadernos de votação - Torixoréu
Cadernos de votação - Barra do Garças, Pontal do

Eleições

Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho

Eleições
Eleições

Cadernos de revisão de eleitorado - Torixoréu/MT e
General Carneiro/MT
Justificativas eleitorais (e senhas) - em branco
Lista de presença e atualização de endereços de

Eleições

mesários - Barra do Garças, Pontal do Araguaia,
Araguaiana,

Torixoréu,

General

Carneiro

e

Ribeirãozinho
Eleições

Fichas de mesários e demais documentações
referentes (Cartas convocatórias)
Vistoria dos locais de votação - Barra do Garças,

Eleições

Pontal do Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General
Carneiro e Ribeirãozinho

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2001

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2002

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2004

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2005

10 anos
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Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2006

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2008

10 anos

Expedientes

Ofícios

2008

10 anos

2007

10 anos

2008

10 anos

Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no cartório (Termos de

Expedientes

audiências, mandados, Guia de expedientes e
remessa de títulos).
Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no cartório (Transportes,
lista de fiscais de partido, termo de diplomação,
termo de cooperação, documentos do cadeião,

Expedientes

documentos de horário eleitoral e documentos de
requisição de escola, sentenças impressas, termos
de audiências, lista de fiscais de partidos nas
eleições 2008, mandados).

E para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz Eleitoral, a publicação do
presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e a afixação no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos treze dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, ______, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório, digitei e conferi, e segue
assinado por mim, conforme autoriza a Portaria nº 03/2017/9ª ZE/MT.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório
Aut. Port. 03/2017/9ZE

SENTENÇAS
AUTOS DE N. 16-70.2015.6.11.0009
AUTOR: Ministério Público Eleitoral
RÉU: ADALTO DE FREITAS FILHO
ADVOGADO: APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - OAB: 13.314-B./MT
ADVOGADO: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB: 8.988/MT
ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB: 13.752/MT
ADVOGADO: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB: 14.859/MT
ADVOGADA: JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB: 15.900/MT
RÉU: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN
ADVOGADO: APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - OAB: 13.314-B./MT
ADVOGADO: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB: 8.988/MT
ADVOGADO: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - OAB: 5. 734/MT
ADVOGADO: RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB: 11.055/MT
ADVOGADA: FABIANA NÁPOLIS COSTA - OAB: 15.569/MT
Sentença
1. Relatório
Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra Adalto de Freitas Filho e
Sandro Luís da Costa Saggin, imputando-lhes conduta que se amolda ao tipo penal do art. 326, c/c
art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral, praticado durante o processo eleitoral de 2012,
conforme narrativa constante da exordial de fls. 02/06.

À fl. 216, foi proferida decisão determinando a notificação dos imputados para oferecer resposta,
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À fl. 216, foi proferida decisão determinando a notificação dos imputados para oferecer resposta,
na forma do § 1º, do art. 4º, da Lei nº. 8.038/90.
O acusado Sandro Luís da Costa Saggin apresentou resposta à acusação por intermédio de
advogado às fls. 283/295.
O acusado Adalto de Freitas Filho apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado às
fls. 378/391.
A denúncia foi recebida em 27.01.2015 (fls. 413/414).
Os acusados foram citados pessoalmente, conforme certidões de fls. 416/416v e 417/417v.
Ambos os acusados ratificaram suas respostas à acusação à fl. 425.
Em sede de decisão proferida às fls. 486/487, foi designada audiência de instrução para o dia
09.07.2015, às 13h.
Na audiência realizada às fls. 504/508, o acusado Adalto de Freitas Filho foi interrogado, foram
inquiridas as testemunhas Roberto Ângelo de Farias e Andréia Santos Almeida Soares, bem como
decretada a revelia do acusado Sandro Luís da Costa Saggin.
O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 530/537, postulando a condenação de
ambos acusados na forma do art. 326 e 327, inciso III, do Código Eleitoral.
A Defesa dos acusados apresentou alegações finais às fls. 541/545, alegando ausência de citação
válida quanto ao acusado Sandro Luís da Costa Saggin e no mérito requereu a improcedência da
denúncia.
À fl. 551, foi proferida decisão declinando da competência para o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, considerando que o réu Adalto de Freitas Filho havia sido empossado no
cargo de Deputado Estadual.
Em decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral à fl. 564, foi afastada a revelia do
acusado Sandro Luís da Costa Saggin, sendo determinada a expedição de carta de ordem para
fins de interrogatório.
O interrogatório foi realizado em audiência realizada em 09.06.2017, às 07h30min (fls. 601/602).
Foi designada audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo em
relação ao acusado Sandro Luís da Costa Saggin.
Às fls. 617/620, o acusado Sandro Luís da Costa Saggin requereu o reconhecimento da prescrição
e, alternativamente postulou pela suspensão condicional do processo.
Na decisão de fls. 640, o pleito de reconhecimento da prescrição restou afastado.
Em 22.09.2017, foi realizada audiência, na qual foi oferecida proposta de suspensão condicional
do acusado Sandro Luís da Costa Saggin, a qual foi aceita de imediato pelo imputado, ficando ele
submetido às condições constantes no termo de audiência de fls. 650/651.
Às fls. 655/656, foi proferida decisão determinando a vistas à Procuradoria Regional Eleitoral e a
intimação do acusado Adalto de Freitas Filho facultando-lhes a apresentação de novas alegações
finais.
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais às fls. 659/661.
À fl. 674, foi proferida decisão determinando a devolução dos autos a este juízo, considerando que
o acusado Adalto de Freitas Filho não está mais investido no mandato de deputado estadual.
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentação
2.1 Da prescrição
O Ministério Público Eleitoral imputa ao acusado Adalto de Freitas Filho o delito tipificado no art.
326, c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral, cujo preceito secundário prevê como a pena
de até 06 (seis) meses de detenção.

A referida pena já com a incidência da causa de aumento (1/3) contida no inciso III, do art. 327, do
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A referida pena já com a incidência da causa de aumento (1/3) contida no inciso III, do art. 327, do
Código Eleitoral, resta o patamar máximo de 09 (nove) meses, que à luz do art. 109, inciso VI, do
CP, prescreve em 03 (três) anos.
O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia que ocorreu em
27.01.2015 (fls. 413/414).
Até a presente data decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, de modo que,
consumada está a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao acusado Adalto de
Freitas Filho, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.
Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado Adalto de Freitas Filho, nos termos do
art. 107, inciso IV, do Código Penal.
3. Dispositivo
1. Declaro extinta a punibilidade do acusado Adalto de Freitas Filho, nos termos do art. 107, inciso
IV, do Código Penal;
2. Quanto ao acusado Sandro Luís da Costa Saggin, certifique-se se o cumprimento das
condições da suspensão condicional do processo está regular;
3. Intimem-se;
4. Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo as baixas necessárias quanto ao acusado
Adalto de Freitas Filho;
5. Cumpra-se.
Barra do Garças/MT, 08.05.2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
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
Juiz Eleitoral
em caráter precário.

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PT CAMPO VERDE
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EDITAL N.º 13/2019
PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Exercício Financeiro 2018
Autos 10-32.2019.6.110012 - Classe PC
Partido - PT - Campo Verde/MT
Sheila Lopes de Amorim Donadon, Chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral, por delegação do
Excelentíssimo Senhor André Barbosa Guanaes Simões, Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de
Campo Verde, (Portaria n. 04/2014 -12ª ZE) FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital,
ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo tramitam os autos da Prestação de Contas nº
10-32.2019.6.110012, bem como, por meio deste Edital, em cumprimento ao disposto no artigo 31,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, torna público os seus respectivos
DEMONSTRATIVOS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO e BALANÇOS PATRIMONIAIS cujas
peças e respectivos autos encontram-se à disposição, no local de costume, para eventual consulta.
Link para acesso:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pt-campo_verde-201820190514090150848-9322a7deb3df1d074828fe0db368ac12.pdf
A partir desta publicação, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de quinze dias, durante
os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante identificação e
pagamento das respectivas custas de reprografia.
PARTIDO POLÍTICO

PRESIDENTE

/MUNICÍPIO
PARTIDO

DOS

TRABALHADORES
PT- CAMPO VERDE

JOSE APARECIDO DE
LIMA

TESOUREIRO

VIVALDO SANTOS SOARES

Dado e passado nesta cidade de Campo Verde/MT, aos quatorze dias do mês de maio do ano de
2019.
SHEILA LOPES DE AMORIM DONADON
Chefe de Cartório

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 33/2019
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 29/2019
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, MM. Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos
partidários abaixo relacionados prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme consta nos autos abaixo
indicados que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, conforme disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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VILA RICA
Processo nº

Partido Responsáveis
Partido Podemos - PODE

14-57.2019.6.11.0016

Leotermo Dias - Presidente
Tainara Aparecida da Silva Caçol - Tesoureira
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT 14.517
Movimento Democrático Brasileiro - MDB

11-05.2019.6.11.0016

Luiz Gustavo Bernacchi - Presidente
José Alves Ferreira - Tesoureiro
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB/MT 12.781

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e
afixado no mural deste Cartório. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos quatorze dias do
mês de maio de dois mil e dezenove. Eu, ____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de
Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
URNAS ELETRÔNICAS
Protocolo n.º 8501/2019
Requerente: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Terezinha/MT
Assunto: Cessão de Urnas Eletrônicas
1. Vistos;
2. Trata-se de solicitação de cessão de 04 (quatro) urnas eletrônicas, formulada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santa Terezinha-MT, cuja
finalidade será subsidiar a eleição para a escolha dos novos Conselheiros Tutelares do município,
que ocorrerá em 06 de outubro de 2019.
3. Considerando que o assunto tratado no Ofício n.º 19/2019/CMDA tem correlação direta com o
tratado no PAe n° 1746/2019, que foi criado para tratar das eleições dos Conselhos Tutelares
municipais, determino a remessa deste expediente a essa Diretoria Geral para apreciação da
viabilidade do atendimento do pleito nele contido.
4. Dê ciência ao requerente.
5. Às providências.
6. Cumpra-se.
Vila Rica/MT, 09 de maio de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PETIÇÃO 58-73.2019 - PROTOCOLO: 8450/2019
Protocolo: 8450/2019
Requerente: Marcos de Lucena Almeida Filho
Representado por sua genitora: Girley Maria dos Santos
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Representado por sua genitora: Girley Maria dos Santos
Decisão
Inicialmente, determino a autuação na Classe Petição, nos termos do Provimento 12/2012 TRE-MT.
Trata-se de requerimento apresentado por Girley Maria dos Santos, genitora de Marcos de Lucena
Almeida Filho, informando a dificuldade encontrada pelo eleitor para votar.
Os autos foram devidamente instruídos com o laudo médico.
Verifica-se que quando for impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações
eleitorais deverá o juiz eleitoral expedir em favor do interessado certidão de quitação eleitoral com
prazo de validade indeterminado, caso necessário, bem como a anotação do ASE no cadastro da
Justiça Eleitoral, caso possua título eleitoral.
"Art. 3ª A anotação do motivo 4 - dificuldade para o exercício do voto quando é impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais - deverá ser precedida de
análise da autoridade judiciária, a partir de requerimento subscrito pelo eleitor ou por representante
legal, nos termos da Resolução TSE n° 21,920/2004.
§ 1ª O requerimento mencionado no caput deste artigo será instruído com atestado/parecer médico
que comprove a deficiência e a dificuldade para o exercício do voto.
§ 2ª O Cartório Eleitoral autuará e registrará o procedimento na classe PETIÇÃO.
§ 3ª O Juiz Eleitoral poderá, comprovada a dificuldade para o exercício do voto, expedir certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
§ 4ª O eleitor que se encontre na condição prevista no caput deste artigo não estará sujeito a
sanção por ausência às urnas. "
Diante todo exposto, verificando que o requerente não possui título de eleitor e que há Laudo
Médico nos autos, determino a expedição de certidão de quitação eleitoral para Marcos de Lucena
Almeida Filho, com prazo de validade indeterminado, enquanto durar a deficiência.
Por fim, deve-se encaminhar os autos para conhecimento do Ministério Público Eleitoral.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Cumpra-se.
Arenápolis, 13 de maio de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

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
FERNANDA CONCEIÇÃO PETEA

Inscrição Eleitoral
027746651880

Turno
1º e 2º

Processo
8

-

44.2019.6.11.0018
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2º
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2 5 80.2019.6.11.0018

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
DESPACHOS
CART 18-79.2019.6.11.0021
Deprecante: Juizo da 29ª Zona Eleitoral de Posse - GO Deprecado: Juizo da 21ª Zona Eleitoral de
Lucas do Rio Verde- MT Vistos. I.Considerando o caráter itinerante da Carta Precatória, defiro o
requerimento de fls. 57 e determino o encaminhamento dos autos à 2ª Zona Eleitoral do Distrito
Federal-DF. II.Comunique-se ao Juízo Deprecante. III. Vistas ao Ministério Público Eleitoral. IV.
Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

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
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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 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 013/2018
A Exmª. Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MM. Juíza da 23ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por este meio,
nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, divulga o recebimento da Declaração de
Ausência de Movimentação financeira referente ao exercício de 2018, apresentada pelos seguintes
partidos, do município de Nova Santa Helena/MT:
PARTIDO

Nº DO PROCESSO

PMB

14-36.2019.6.11.0023

PSB

15-21.2019.6.11.0023

DEM

16-06.2019.6.11.0023

RESPONSÁVEIS
Presidente: Luiz Fernandes Pereira da Silva
Tesoureiro: Mariozan Aparecido Fogaça
Presidente: Elder Aparecido Vieira de Miranda
Tesoureiro: Adriano Bortolini
Presidente: Terezinha Guedes Carrara
Presidente: Marcos Antonio Zaneti

PSD

17-88.2019.6.11.0023

Tesoureiros: Celso Guedes e Cláudio Roberto
Bitarelli

PSDB

19-58.2019.6.11.0023

Presidente: Nilton de Nadai
Tesoureiro: Simara Jung Matheus

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Colíder-MT, 14 de maio de 2019
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 13-51.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Classe: Prestação de contas
Candidato: Almery Magalhães de Oliveira
Advogados: Ricardo Zeferino Pereira, OAB/MT 12.491-B; Frederico Stecca Cioni Pereira, OAB/MT
15.848-A; Camila Emily do Nascimento Souza, OAB/MT 19.960-O.
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada intempestivamente por Almery
Magalhães de Oliveira, como o objetivo de regularizar seu cadastro eleitoral, vez que estar com
restrição para obter quitação eleitoral, em razão da não apresentação da prestação das contas de
campanha, referente ao pleito eleitoral de 2008.
A serventia eleitoral prestou informação à p. 30/31.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento do pedido como
efeito de apresentação de prestação de contas para, consequente, regularização e emissão de
certidão de quitação eleitoral (p. 35/38).
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
Coube à Resolução TSE 22.715/2008 disciplinar a elaboração e a entrega das prestações de
contas nas Eleições de 2008. Nos termos de seu art. 26, §§ 1º e 8º, verbis:
Art. 26. Deverão prestar contas ao juiz eleitoral:
I - o candidato
[...]
§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou não, não isenta o
candidato ou comitê financeiro do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução,
com prova dessa ausência por extratos bancários, sem prejuízo de outras provas que a Justiça
Eleitoral entenda necessárias.
Da analise do dispositivo, denota-se que a candidata tinha o dever de prestar contas à Justiça
Eleitoral, mesmo tendo realizado campanha apenas "no verdadeiro 'boca a boca'", gastando tão
somente "a sola do sapato", e sem realizar movimentação de recursos financeiros, conforme
afirmado.
Contudo, passados mais de 10 (dez) a requerente ainda não havia prestado contas à Justiça
Eleitoral, razão pela qual não está quite com suas obrigações eleitorais, e, consequentemente,
impedida de obter certidão de quitação eleitoral.
A certidão de quitação eleitoral, ora almejada pela requerente, é imprescindível a manutenção de
sua aposentadoria. Porém, para obter tal certidão a requerente deveria apresentar prestação de
contas referente à companha eleitoral de 2008, devidamente acompanhada de toda documentação
necessária à análise da movimentação financeira.
Avulta-se do petitório, que a requente não possui mais os documentos que comprovem que ela
não movimentou recursos, sendo que, conforme o art. 32, da Lei 9.504/97, os candidatos devem
manter, até 180 dias da diplomação, a documentação concernente a suas contas, prazo esse que
já transcorreu, isso porque, a requerente pleiteou cargo eletivo no ano de 2008, ou seja, há mais
de 10 anos.
Com efeito, muito embora a requerente tenha a obrigação de prestar contas, nos termos da
Resolução TSE 22.715/2008, observa-se que ela não possui mais os documentos. Assim, dado o
decurso do prazo do art. 32, da Lei 9.504/97, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não é razoável exigir dela a apresentação da documentação. Até porque, ainda
que tivesse apresentado as contas na época devida e estas fossem julgadas não prestadas,
poderia, após o decurso da legislatura pela qual concorreu, apresentar nova prestação de contas,
a qual sequer seria analisada, sendo que seu recebimento e julgamento apenas teria efeito 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. 2920

Cuiabá, quarta-feira, 15 de maio de 2019

24

a qual sequer seria analisada, sendo que seu recebimento e julgamento apenas teria efeito de
regularizar o cadastro eleitoral.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais vem no sentido de que as contas reapresentadas não
serão objeto julgado. Vejamos:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.

IMPOSSIBILIDADE

DE

NOVO

JULGAMENTO.

QUITAÇÃO

ELEITORAL.

CERTIDÃO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 53, 1, DA RES.-TSE 23.376/2012. INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 279/STF. DESPROVIMENTO. Julgadas as contas como não
prestadas, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, nos termos do art.
53, 1, da Res.-TSE 23.376/2012. Precedentes. A apresentação posterior das contas julgadas não
prestadas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, a teor do
que dispõe o art. 51, § 21, da Res.-TSE 23.37612012. (AgR-Al 186-73/SP, ReI. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016).
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. CONTABILIDADE DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO LEGAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.

NÃO

OBTENÇÃO.

APRESENTAÇÃO

EXTEMPORÂNEA

DAS

CONTAS.

PERMANÊNCIA DO DÉBITO COM A JUSTIÇA ELEITORAL ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO
POR MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Os candidatos têm o dever prestar contas à Justiça
Eleitoral, ainda que hajam renunciado à candidatura, desistido ou obtido seu pedido de registro
indeferido. 2. Nos termos do disposto no art. 51, § 2º, da Res. -TSE nº 23.376/2012 "julgadas não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura". 3. Segundo consta do art. 53, inciso I, da referida
resolução, "a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará [...] ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas". 4. Na
lição de Hely Lopes Meirelles, "o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante". 5. Negado seguimento ao recurso ordinário. (TSE - RMS: 430947 Guarulhos/SP.
Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. Data de julgamento: 02/0/2016. Data de publicação: DJE Diário da justiça eletrônico, Tomo 178, 15/09/2016, p. 129-13).
Assim considerando o término da legislatura para a concorreu a requerente, e, considerando o
decurso do prazo do art. 32, da Lei 9.504/97, não é razoável impedir a regularização do cadastro
eleitoral da requerente, especialmente, quando a certidão de quitação eleitoral apresenta-se como
condição para manutenção de benefício previdenciário.
Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, recebo o requerimento formulado por
Almery Magalhães de Oliveira com efeitos de prestação de contas, e, considerando o término da
legislatura para a qual concorreu e decurso do prazo do art. 32, da Lei 9.504/97, determino o
lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2 (extemporânea), no cadastro eleitoral
da requerente, visando a sua regularização.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as comunicações e registros devidos, arquivem-se os autos.
Colíder - MT, 14 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
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Colíder - MT, 14 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROCESSO Nº 61-15.2016.6.11.0023 - EF
Classe: Execução Fiscal
Exequente: União - Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Sergio da Silva Bernarbe
Advogado: Daniela Marques dos Santos - OAB/MT 21.071-O; Manoel Francisco da Silva - OAB/MT
3.529-A
Vistos etc.
Em face do parcelamento noticiado pelas partes às fls. 11 e 44, declaro a suspensão do presente
feito, com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.
Decorrido o prazo, retire-se os autos do sobrestamento e intimem-se as partes manifestarem-se e
requerem o que entender cabível.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 14 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO nº 21-28.2019.6.11.0023
CLASSE: Prestação de contas
PARTIDO: Partido dos Trabalhadores de Colíder-MT
INTERESSADO: Joel Machado de Azevedo - Presidente do Partido
INTERESSADO: Andriaria Telma Lopes de Souza - Tesoureiro do Partido
ADVOGADO: Rogério Lavezzo - OAB/MT 5.709
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido dos Trabalhadores de Colíder-MT, na pessoa de seu
advogado e bastante procurador:
ROGÉRIO LAVEZZO - OAB/MT 5.709, escritório profissional situado na Av. Tancredo Neves, n]
812, Setor Sul, Centro, Colíder-MT.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento ao r. despacho de fls. 56/56v, dos autos 21-28.2019.6.11.0023, fica
INTIMADO o partido político, na pessoa de seu advogado e bastante procurador, dos termos do
despacho proferido nos autos supracitados, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) certidão de
Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.
DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
dispõe o art. 44, parágrafo único da Resolução TSE 23.464/2015 c/c art. 1º Resolução TSE nº
23.328/2010, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) certidão de Regularidade do Conselho
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) certidão de Regularidade do Conselho
Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado. Cumpra-se."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 14
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO nº 13-51.2019.6.11.0023
CLASSE: Prestação de contas
CANDIDATO: Almery Magalhães de Oliveira
ADVOGADOS: Ricardo Zeferino Pereira, OAB/MT 12.491-B; Frederico Stecca Cioni Pereira, OAB
/MT 15.848-A; Camila Emily do Nascimento Souza, OAB/MT 19.960-O.
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Almery Magalhães de Oliveira, nas pessoas de seus advogados e
bastante procuradores: Ricardo Zeferino Pereira, OAB/MT 12.491-B; Frederico Stecca Cioni
Pereira, OAB/MT 15.848-A; Camila Emily do Nascimento Souza, OAB/MT 19.960-O, todos com
endereço profissional na Rua Luiz Aldori Neves Fernandes, nº 707, Setor Leste, Centro, ColíderMT.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento a r. decisão de fls. 40/41, dos autos 13-51.2019.6.11.0023, fica a parte
INTIMADA, nas pessoas de seu advogados e bastante procuradores, dos termos da decisão que
determinou o lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2 (extemporânea), no
cadastro eleitoral da requerente, visando a sua regularização.
DESPACHO: "Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, recebo o requerimento
formulado por Almery Magalhães de Oliveira com efeitos de prestação de contas, e, considerando
o término da legislatura para a qual concorreu e decurso do prazo do art. 32, da Lei 9.504/97,
determino o lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2 (extemporânea), no
cadastro eleitoral da requerente, visando a sua regularização. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após as comunicações e registros devidos,
arquivem-se os autoso. Cumpra-se."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 14
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

DESPACHOS
PROCESSO Nº 21-28.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
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Classe: Prestação de contas
Partido: Partido dos Trabalhadores de Colíder-MT
Interessado: Joel Machado de Azevedo - Presidente do Partido
Interessado: Andriaria Telma Lopes de Souza - Tesoureiro do Partido
Advogado: Rogério Lavezzo - OAB/MT 5.709
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores do município de Colíder/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas extemporaneamente.
A unidade técnica informou a ausência de peças obrigatórias (p. 54).
Vieram os autos conclusos.
Fundamento. Decido.
De introito, é preciso esclarecer que a presente prestação de contas deve ser analisada de acordo
com as regras prevista na Resolução TSE nº 23.464/2015, aplicando-se, quanto as disposições
processuais, as regras da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme prevê o art. 65, §§ 1º e 3º, III,
desta última Resolução.
Conforme expressa disposição do art. 4º, V, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, os partidos
políticos, em todos os níveis, devem remeter à Justiça Eleitoral o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Por sua vez, o artigo 29 da Resolução supracitada relaciona as peças obrigatórias nos processos
de prestação de contas, entre as quais estão: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas c) certidão de Regularidade do Conselho Regional
de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.
A unidade técnica, mediante análise preliminar, apontou a ausência das seguintes peças: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) certidão de
Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.
Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do advogado constituído
nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 44,
parágrafo único da Resolução TSE 23.464/2015 c/c art. 1º Resolução TSE nº 23.328/2010, para,
no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração
contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas d) certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade
do profissional de contabilidade habilitado.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 13 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza 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 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
EDITAL Nº 04/2019
Publica Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício.
O Excelentíssimo Senhor Drº Evandro Juarez Rodrigues, Juiz da 33ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc., TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital
tomarem conhecimento, que o diretório municipal do(s) partido(s) abaixo mencionado(s),
apresentaram prestação de contas anual, com movimentação de recursos, cujo processo se
encontra a disposição no Cartório da 33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo/MT, pelo prazo de
15 (quinze) dias, de acordo com o disposto no art. 31, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017,
durante os quais qualquer interessado poderá examinar os autos dos processos e obter cópias,

mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. O
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mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. O
balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício estão disponíveis por meio do link
de acesso especificado neste edital.
Findo o prazo para consulta, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir a abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais e estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, em
consonância com o disposto no art. 31, § 3º da supracitada Resolução.
Partido/Município

Processo

Link

/Exercício Financeiro

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

Partido: PSC - Partido

arquivos/downloads/conta_partidaria-

Social Cristão;
18-43.2018.6.11.0033

psc-peixoto_de_azevedo-2018-

Município: Peixoto de

20190508135328001-

Azevedo/MT;

88d7fe0d759e4eac8ed59b16c07db0f2.

Exercício Financeiro: 2018.

pdf
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-

Partido: MDB - Movimento
20-13.2018.6.11.0033

arquivos/downloads/conta_partidaria-

Democrático Brasileiro;

mdb-matupa-2018-

Município: Matupá/MT;

20190508135035131-

Exercício Financeiro: 2018.

ce50f2534bbb7302063a680f85ef4a45.
pdf

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será publicado no DJE/TRE-MT, e afixado no mural deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, aos catorze dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezenove, eu ___ Eula Barros Teixeira, Servidora da Justiça Eleitoral digitei, conferi e
subscrevo o presente.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Nº 05/2019/33ªZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz da 33ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos da circunscrição da 33ª ZE/MT, que os Diretórios Municipais/Comissões
Provisórias

abaixo

relacionados,

apresentaram

DECLARAÇÃO

DE

AUSÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao exercício financeiro de 2018, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstram a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Processo
14-06.2019.6.11.0033

Partido/Município
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Município: Nova Guarita/MT

Exercício
2018
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16-73.2019.6.11.0033
17-58.2019.6.11.0033
19-28.2019.6.11.0033
21-95.2019.6.11.0033

PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Município: Peixoto de Azevedo/MT
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Município: Peixoto de Azevedo/MT
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Município: Peixoto de Azevedo/MT
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Município: Peixoto de Azevedo/MT
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2018
2018
2018
2018

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
21-95.2019.6.11.0033

BRASILEIRA

2018

Município: Matupá/MT
22-80.2019.6.11.0033
23-65.2019.6.11.0033
24-50.2019.6.11.0033
26-20.2019.6.11.0033

PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Município: Terra Nova do Norte/MT
PR - PARTIDO DA REPÚBLICA
Município: Terra Nova do Norte/MT
PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
Município: Terra Nova do Norte/MT
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Município: Terra Nova do Norte/MT

2018
2018
2018
2018

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será publicado no DJE/TRE-MT, e afixado no mural deste Cartório.
Dado e passado na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, aos catorze dias do mês de maio do ano de
dois mil e dezenove, eu ____ Eula Barros Teixeira, Técnica Judiciária, digitei, conferi e subscrevo o
presente.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

15-88.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

15 - MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Município:

NOVA GUARITA/MT

ADVOGADO(A):

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB/MT 20.868

DILIGÊNCIA
A Portaria 03/2017/33ªZE/MT em seu art. 2º, inciso XXI, autoriza a serventia cartorária da 33ªZE
/MT expedir e assinar diligências que se fizerem necessárias à análise e saneamento de
irregularidades constantes nos processos de prestação de contas partidárias, independentemente
de despacho judicial.
Em cumprimento ao que dispõe o art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, após realizada a
análise preliminar das peças apresentadas pelo diretório municipal em epígrafe, solicita-se que o
partido acima nominado, apresente as seguintes peças faltantes, no prazo de 20 dias (vinte dias),
sob pena de serem julgadas desaprovadas ou não prestadas as contas, conforme o caso:

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1. Adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED);
2. Balanço Patrimonial;
3. Demonstração do Resultado do Exercício;
4. Livro Diário e Livro Razão;
5. Extratos bancários em ordem cronológica (janeiro a dezembro/2018);
6. O parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver, aprovando ou
não as contas;
7. Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa aos recursos de origem não
identificados ou de fontes vedadas, se for o caso;
8. Demonstrativo de Sobras de Campanha de Bens Permanentes, se houver;
9. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
10. Certidão de Regularidade do CRC do profissional de contabilidade habilitado;
11. Controle de Despesas com Pessoal;
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral
cumpra o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, exercendo a fiscalização sobre a
escrituração contábil e a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a
real movimentação financeira e patrimonial efetuada.
Peixoto de Azevedo/MT, 14 de maio de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PETIÇÃO Nº 8-93.2019.6.11.0034
Autos nº: 8-93.2019.6.11.0034
Classe: Pet
Protocolo: 6.219/2019
Interessado: José Orlando Muraro Silva
Advogado: José Orlando Muraro - OAB/MT 12.130-A
Vistos.
Cuidam os autos de requerimento formulado pelo peticionante, vindicando o fornecimento de cópia
do processo de constituição da Comissão Provisória do Partido Verde, de Chapada dos
Guimarães, aduzindo que tendo em vista as Eleições 2020, e a necessidade de manutenção da
comissão provisória do Partido, uma vez que em busca realizada, constatou que a presidente da
referida agremiação, encontra-se com sua filiação cancelada.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se favorável ao deferimento do requerimento.
Desta feita, diante das justificativas prestadas no presente requerimento, DEFIRO o presente
pedido, para que seja fornecido ao Requerente, a informação solicitada.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães, 10 de maio de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 31/2019
O Dr. Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o diretório
/comissão do partido político abaixo descrito apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira durante o exercício financeiro de 2018, consoante os termos do art. 28, §3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2018:
PROCESSO

MUNICÍPIO

14-94.2019.6.11.0036

VERA

PARTIDO
Partido Socialista
Brasileiro

RESPONSÁVEIS
Presidente: Dari Leobet
Tesoureiro: Arlei Danette

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Vera-MT, aos 06 (seis) dias do mês
de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, _______, Giselle de Fátima Diniz Moura - Analista
Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada pela Portaria 02/2016/36ªZE.
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
Analista Judiciário

SENTENÇAS
SENTENÇA NOS AUTOS 3017-51.2009.6.11.0022
AUTOS Nº 6.472.009(3017-51.2009.6.11.0022)
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-MT
EXECUTADO: DARI LEOBET E OUTROS
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL
Trata-se de execução fiscal interposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional com base em termo
de inscrição em dívida ativa lavrado pelo Cartório da 22ªZE, em virtude de multa eleitoral aplicada
no tocante à campanha do ano de 2004.
A parte exequente comunicou às fls.194/195 que a parte executada adimpliu o débito através de
pagamento e por consequência a baixa da inscrição em dívida ativa, referente ao autos n º 301751.2009.6.11.0022 (fls.195).
Isto Posto, comprovado o presente pagamento do débito eleitoral, forte na disposição estanque no
inciso II, do artigo 924 do CPC/2015, julgo EXTINTO a presente execução fiscal.
No mais, considerando que as únicas tentativas de penhora online executadas neste feito restaram
infrutíferas, não sendo bloqueado qualquer valor de contas bancárias dos executados, conforme
extratos do Bacenjud, às fls. 42, 46 e 163, aliado ao fato de que, em consulta ao referido sistema,
na presente data, não se encontra qualquer constrição judicial vinculada a este processo, e ainda,
tendo em conta que o documento de fl. 188 não indica o valor que estaria supostamente bloqueado
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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tendo em conta que o documento de fl. 188 não indica o valor que estaria supostamente bloqueado
ou que tal medida decorra de decisão judicial nestes autos, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de
conta bancária, formulado à fl. 185.
Publique-se esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE
com as anotações e baixas ínsitas, após registro no sistema ELO do pagamento.
Cumpra-se.
Vera/MT, 10 de maio de 2019.
ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N° 264-29.2016.6.11.0038
Prestação de Contas - Eleições 2016
Requerente: Jose Roberto de Carvalho
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de Jose Roberto de Carvalho, candidato ao cargo de
vereador no município de Santo Antônio de Leverger nas Eleições 2016.
Intimado a constituir advogado nos autos, o candidato não o fez, conforme certidão de fl. 36.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de serem julgadas não prestadas as contas
do candidato.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
O candidato, ao apresentar sua prestação de contas das Eleições 2016, deixou de fazê-lo por meio
de advogado, descumprindo, assim, o disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE nº 23463
/2015 e, por consequência o artigo 48, inciso II, alínea f, da mesma resolução, que estabelece a
necessidade de apresentação instrumento de mandato para constituição de advogado, nos
seguintes termos:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Ainda, nos termo do art. 46, §1º da Resolução TSE nº 23463/2015, é obrigatória a constituição de
advogado para a prestação de contas.
Intimado para regularizar sua representação processual, mediante apresentação de procuração, o
interessado não se manifestou.
A não constituição de advogado nos autos de prestação de contas dá ensejo ao julgamento das
contas como não prestadas. Neste sentido, é a jurisprudência:
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. FALTA NÃO SUPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS NÃO PRESTADAS. 1. O candidato não apresentou
instrumento de procuração constituindo advogado, embora regularmente intimado para tanto. 2.
Incidência do art. 40, III, 'g' da Res. TSE n. 23.376/2014. 3. Contas julgadas não prestadas." (Ac.
TRE/AM n. 368, de 10/06/2015, Rel. Juiz Affimar Cabo Verde Filho)

A não prestação de contas de campanha implica em descumprimento de obrigação políticoDiário 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. 2920

Cuiabá, quarta-feira, 15 de maio de 2019

34

A não prestação de contas de campanha implica em descumprimento de obrigação políticoeleitoral que tem o potencial de obstar a quitação eleitoral pelo prazo mínimo de quatro anos e,
para além desse termo final, até que as contas sejam devidamente prestadas. Neste sentido
orienta a jurisprudência do E.TSE:
"[...] Contas julgadas não prestadas. Eleições 2012. Quitação eleitoral. Ausência. [...] 1. Na
hipótese, o agravante teve suas contas de campanha relativas ao pleito de 2012 julgadas como
não prestadas, o que impede a obtenção de quitação eleitoral, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte Superior [...]".(Ac. de 2.10.2014 no AgR-REspe nº 224559, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura.)
No mesmo contexto, determina o dispositivo legal:
A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos
políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para
auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo,
pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. (Art. 11,
§ 7º, da Lei 9.504/97)
Assim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato
responsável o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva apresentação das contas (art.
73 da Resolução 23.463/2015/TSE).
DISPOSITIVO
Do exposto, com fulcro no artigo 68, inciso IV e § 1º c/c art. 73 da Resolução TSE n.º 23.463/2015
e o que mais dos autos constam, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha eleitoral do candidato a vereador JOSE ROBERTO DE
CARVALHO, referentes às Eleições Municipais de 2016.
Publique-se. Intime-se.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Ao Cartório Eleitoral para que lance o ASE 230, motivo forma 1, no cadastro do eleitor.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 07 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 10-85.2018.6.11.0038
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - exercício financeiro de 2017
Interessado: Democratas (DEM) de Santo Antônio do Leverger - MT
Vistos etc.
Cuida-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício
financeiro de 2017, apresentada pelo Democratas (DEM) de Santo Antônio do Leverger.
O relatório apresentado às fls. 14/15 aponta a inexistência de extratos bancários, recebimento e
distribuição de recursos do fundo partidário e eventual emissão de recibos de doação pelo partido,
durante o respectivo exercício financeiro.
Com fundamento nos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, determino o arquivamento da declaração de ausência de movimentação apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, tendo em vista não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Às anotações necessárias.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Às anotações necessárias.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 6-48.2018.6.11.0038
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - exercício financeiro de 2017
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Barão de Melgaço - MT
Advogado: Rony de Abreu Munhoz - OAB nº 11972
Vistos etc.
Cuida-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício
financeiro de 2017, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Barão de
Melgaço.
O relatório apresentado às fls. 18/19 aponta a inexistência de extratos bancários, recebimento e
distribuição de recursos do fundo partidário e eventual emissão de recibos de doação pelo partido,
durante o respectivo exercício financeiro.
Com fundamento nos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, determino o arquivamento da declaração de ausência de movimentação apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, tendo em vista não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Às anotações necessárias.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 7-33.2018.6.11.0038
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido dos Trabalhadores (PT) de Barão de Melgaço - MT
Advogado: Wilmar Schrader - OAB/MT nº 2923
Vistos etc.
Cuida-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício
financeiro de 2017, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Barão de Melgaço.
O relatório apresentado às fls. 15/16 aponta a inexistência de extratos bancários, recebimento e
distribuição de recursos do fundo partidário e eventual emissão de recibos de doação pelo partido,
durante o respectivo exercício financeiro.
Com fundamento nos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, determino o arquivamento da declaração de ausência de movimentação apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, tendo em vista não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Às anotações necessárias.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 8-18.2018.6.11.0038
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AUTOS Nº 8-18.2018.6.11.0038
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Antônio do Leverger - MT
Advogado: Wilmar Schrader - OAB/MT nº 2923
Vistos etc.
Cuida-se de declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2017 pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio do Leverger.
O relatório apresentado à fl. 15/16 aponta a inexistência de extratos bancários, recebimento e
distribuição de recursos do fundo partidário e eventual emissão de recibos de doação pelo partido,
durante o respectivo exercício financeiro.
Com fundamento nos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, determino o arquivamento da declaração de ausência de movimentação apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, tendo em vista não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Às anotações necessárias.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 9-03.2018.6.11.0038
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido Social Cristão (PSC) de Santo Antônio do Leverger - MT
Vistos etc.
Cuida-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício
financeiro de 2017, apresentada pelo Partido Social Cristão (PSC) de Santo Antônio do Leverger.
O relatório apresentado às fls. 14/15 aponta a existência de extratos bancários com lançamentos
contábeis de tarifas bancárias, todavia, sem qualquer aporte de recurso financeiro na conta
corrente do partido. Aponta, ainda, a inexistência de recebimento e distribuição de recursos do
fundo partidário e eventual emissão de recibos de doação pelo partido, durante o respectivo
exercício financeiro.
Com fundamento nos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, determino o arquivamento da declaração de ausência de movimentação apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, tendo em vista não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Às anotações necessárias.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 17-48.2016.6.11.0038
Vistos etc.
Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Elizeu Firme de Siqueira, devidamente qualificado nos autos, pela pratica, ao menos em tese, do
ilícito penal tipificado no art. 350 do Código eleitoral.
Vieram-me os autos conclusos.
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. 2920

Cuiabá, quarta-feira, 15 de maio de 2019

37

Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Pois bem. Examinando os autos verifico que ao acusado foi imputada a conduta prevista no art.
350 do Código Eleitoral, desse modo, delito este que prevê pena mínima de 01 (um) ano.
Neste sentido, deve-se destacar que, não há razões fático-jurídicas para a imposição da pena
acima do mínimo legal, presumindo assim que, o delito prescreveria na data de 24.01.2016,
conforme dispõe a redação do art. 109, inc. V, c.c art. 110, §1º do CP.
Desse modo, considerando que os fatos ocorreram no ano de 2012, e, a pena a ser aplicada
supostamente será a mínima, conclui-se que, a presente demanda estaria, efetivamente, fadada à
extinção pela consumação da prescrição - que deverá ser reconhecida de forma antecipada -, não
obstante todo o esforço, tempo e dinheiro públicos que serão desperdiçados, pois, resta
clarividente que este processo não servirá a qualquer resultado prático e útil, servindo, tãosomente, para abarrotar o Foro.
DISPOSITIVO.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, necessário se faz a extinção do feito ante a sua
superveniente ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, de modo que se faz
necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Dispenso a intimação do requerido.
Ciência ao MPE.
Ao arquivo com baixa na distribuição.
Às providências.
Santo Antônio de Leverger, 09 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº. 12-21.2019.6.11.0038
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Interessado: Beatriz de Miranda Pinheiro
Município: Santo Antônio de Leverger
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT, relativo à
eleitora Beatriz de Miranda Pinheiro, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referente ao
segundo turno das Eleições de 2018.
Foram juntados aos autos fotocópia da carta convocatória, espelho do cadastro eleitoral, certidão
de não apresentação de justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais e comprovante de
pagamento de multa referente à ausência aos trabalhados eleitorais.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos verifica-se que a eleitora quitou voluntariamente a multa relativa à ausência
aos trabalhos eleitorais (fls. 21/22), razão pela qual deixo de arbitrar multa e determino o
arquivamento dos autos.
Publique-se e intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 06 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº. 13-06.2019.6.11.0038
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PROCESSO Nº. 13-06.2019.6.11.0038
Composição de Mesa Receptora
Mesário Faltoso - Eleições 2018
Eleitor: Joice Janaína Nascimento
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT, relativo à
eleitora Joice Janaína Nascimento, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes ao
segundo turno das Eleições de 2018.
Foram juntados aos autos espelho do cadastro eleitoral e fotocópias do comprovante de
recebimento da carta convocatória e da ata da mesa receptora.
Notificada, a eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral e informou que estava em licença médica
em razão de procedimento cirúrgico, conforme documentos de fls. 19/21.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o atestado médico apresentado pela eleitora é suficiente
para justificar o seu não comparecimento aos trabalhos eleitorais, razão pela qual determino o
arquivamento dos autos.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 07 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N° 399-41.2016.6.11.0038
Prestação de Contas - Eleições 2016
Requerente: Partido da República - PR
Município: Santo Antônio do Leverger
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido da República - PR de Santo Antônio do
Leverger, referente às Eleições 2016.
Conforme informação de fl. 05, o partido deixou de apresentar sua prestação de contas final,
referente às eleições.
Ao ser intimado, o partido apresentou "declaração de ausência de movimentação de recursos" (fl.
25/26).
Conforme despacho de fl. 28, foi determinada intimação do partido para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, fossem as contas elaboradas e transmitidas por meio do sistema SPCE, disponível na página
da Justiça Eleitoral na intranet, devendo ainda constituir advogado nos autos.
Intimado, o partido quedou-se inerte (fl. 43).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
45).
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Restou certificado nos autos que o partido, intimado a apresentar contas por meio do sistema
SPCEWEB, deixou de faze-lo no prazo assinalado (fl. 43).
Nos termos dos artigos 49 e 50 da Resolução TSE nº 23463/2015, a prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, nos seguintes termos:
Art. 49. A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE,
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Art. 49. A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE,
disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na Internet.
Art. 50. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio eletrônico pela
Internet, na forma do art. 49.
§ 1º Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o inciso I do
caput do art. 48, o sistema emitirá o Extrato da Prestação de Contas, certificando a entrega
eletrônica.
§ 2º O prestador de contas deve imprimir o Extrato da Prestação de Contas, assiná-lo e,
juntamente com os documentos a que se refere o inciso II do caput do art. 48, protocolar a
prestação de contas no órgão competente até o prazo fixado no art. 45.
§ 3º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após a certificação de que
o número de controle do Extrato da Prestação de Contas é idêntico ao que consta na base de
dados da Justiça Eleitoral.
§ 4º Ausente o número de controle no Extrato da Prestação de Contas, ou sendo divergente
daquele constante da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação
de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 5º Na hipótese do § 4º, é necessária a correta reapresentação da prestação de contas, sob pena
de ser julgada não prestada.
§ 6º Os autos das prestações de contas dos candidatos eleitos serão encaminhados, tão logo
recebidos, à unidade ou ao responsável por sua análise técnica para que seja desde logo iniciada.
§ 7º Os autos das prestações de contas dos candidatos não eleitos permanecerão no Cartório
Eleitoral até o encerramento do prazo para impugnação, previsto no art. 51 desta resolução.
Nenhuma situação exime o partido de cumprir o dever imposto na legislação, consoante
expressamente dispôs a referida resolução:
"Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos de direção partidários, ainda que constituídos de forma provisória.
a. nacionais;
b. estaduais;
c. distritais;
d. municipais.
§ 9º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido e o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida
nesta resolução.
§ 10. O presidente e o tesoureiro do partido político são responsáveis pela veracidade das
informações relativas à prestação de contas do partido, devendo assinar todos os documentos que
a integram e encaminhá-la à Justiça Eleitoral no prazo legal.
Evidentemente que não se trata de mera recomendação, mas sim imposição da legislação eleitoral.
Art. 42. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva Zona Eleitoral;
Verifica-se, ainda, que o partido, ao apresentar sua prestação de contas das Eleições 2016, deixou
de fazê-lo por meio de advogado, descumprindo, assim, o disposto no artigo 59, caput, da
Resolução TSE nº 23463/2015 e, por consequência o artigo 48, inciso II, alínea f, da mesma
resolução, que estabelece a necessidade de apresentação instrumento de mandato para
constituição de advogado, nos seguintes termos:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
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Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Ainda, nos termo do art. 46, §1º da Resolução TSE nº 23463/2015, é obrigatória a constituição de
advogado para a prestação de contas.
No entanto, mesmo intimado para regularizar sua representação processual, mediante
apresentação de procuração, o interessado não se manifestou.
A não constituição de advogado nos autos de prestação de contas dá ensejo ao julgamento das
contas como não prestadas. Neste sentido, é a jurisprudência:
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. FALTA NÃO SUPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS NÃO PRESTADAS. 1. O candidato não apresentou
instrumento de procuração constituindo advogado, embora regularmente intimado para tanto. 2.
Incidência do art. 40, III, 'g' da Res. TSE n. 23.376/2014. 3. Contas julgadas não prestadas." (Ac.
TRE/AM n. 368, de 10/06/2015, Rel. Juiz Affimar Cabo Verde Filho
Com efeito, relevante consignar o artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015 que dispõe:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidários.
DISPOSITIVO
Do exposto, com fulcro no artigo 68, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e o que
mais dos autos constam, em conformidade com o Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha eleitoral do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE SANTO
ANTÔNIO DO LEVERGER, referentes às Eleições Municipais de 2016, determinando a perda do
direito ao recebimento da cota de fundo partidário, nos termos dos art. 68, inciso IV, c/c art. 73,
inciso II, da Resolução TSE nº 23463/2015.
Publique-se. Intime-se.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 07 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N° 5-63.2018.6.11.0038
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Município: Barão de Melgaço
Advogado: Luciano André Frizão - OAB/MT nº 8340-B
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
de Barão de Melgaço, referente ao exercício financeiro de 2017.
Conforme extrato bancário (fl. 20) extraído do sistema eleitoral SPCA e informação do cartório
eleitoral às fls. 18/19, o partido movimentou recursos financeiros em sua conta bancária, todavia,
apresentou Balanço Patrimonial e demais peças contábeis sem registro de movimentação
financeira.
Intimado a regularizar suas contas, não houve manifestação do partido (fl.25).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
32).
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Compulsando os autos, nota-se que o partido apresentou contas do exercício de 2017 sem
movimentação financeira, de modo que, em caso de confirmação das informações, poder-se-ia
julgá-las segundo o rito do art. 45, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Entretanto, informação de
extrato bancário, do sistema eleitoral SPCA, constatou que o partido movimentou recursos
financeiros em sua conta corrente.
Dentro deste contexto, o requerente foi intimado a prestar contas com a devida regularização de
suas movimentações no prazo de 5 (cinco) dias. O prazo decorreu sem sua manifestação.
Nenhuma situação exime o partido de cumprir o dever imposto na legislação, consoante
expressamente dispôs a Lei 9.096/1995:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Com efeito, relevante consignar o artigo 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015 que dispõe:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição do recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
DISPOSITIVO
Do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea b, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e o que
mais dos autos constam, em conformidade com o Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício financeiro de 2017 do PARTIDO DASOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB) DE BARÃO DE MELGAÇO, determinando a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não prestadas as contas do exercício financeiro
aqui em exame, nos termos do art. 48, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c o art. 37-A, da Lei nº
9.096/1995.
Publique-se. Intime-se.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 10 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

DECISÕES
PROCESSO Nº 78-98.2019.6.11.0038
Carta Precatória extraída da Ação Penal nº 59-42.2017.6.11.0046
Deprecante: Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
Deprecado: Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
Vistos etc.
Cumpra-se na forma deprecada.
Designo o dia 23/07/2019, às 14h30, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Santo
Antônio de Leverger, localizado na Rua Coronel Arruda Pinto, Centro, para realização de audiência
de inquirição das testemunhas de acusação Elieth Arua Bororo, Aridio Apo e Marciel Adugokuada.
Intimem-se as testemunhas, expedindo-se o necessário.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/MT.
Comunique-se ao Juízo Deprecante para que promova a intimação dos procuradores dos
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Comunique-se ao Juízo Deprecante para que promova a intimação dos procuradores dos
acusados da data designada.
Às providências.
Santo Antônio de Leverger/MT, 30 de abril de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS N. 563/2009 (1319-28.2010.6.11.0037) - AÇÃO PENAL
Originada do Inquérito Policial nº 749/2008
Protocolo nº 37.000.563/2009
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Ralf Rodrigo Viegas da Silva, Edson Leite da Silva Júnior, Edimara Adne da Costa Cortez,
Wequeson de Souza Barbosa Lima, Mateus Rodrigues de Paula, Kartegean Moraes Leão
Decisão
Vistos etc.
I. Trata-se de ação penal eleitoral ajuizada pelo Ministério Público, com base no inquérito policial
em apenso (n. 749/2008), em desfavor dos indiciados Ralf Rodrigo Viegas da Silva, Edson Leite da
Silva Cruz, Edimara Adne da Costa Cortez, Wequerson de Souza Barbosa Lima, Kartagean
Moraes Leão e Mateus Rodrigues de Paula, como incursos nas sanções do delito disposto no art.
299, do Código Eleitoral, referente a fatos ocorridos, em tese, no pleito de 2008.
II. Às fls. 1.784/1.803 foi proferida sentença, tendo sido julgado improcedente a pretensão punitiva
deduzida pelo parquet, absolvendo-se os indiciados, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.
III. A referida sentença transitou em julgado em fevereiro de 2016, tendo sido o feito remetido ao
arquivo, conforme se infere do termo de fl. 1.850.
IV. À fl. 1.851 consta informação do Chefe de Cartório, quanto ao Processo Administrativo
Eletrônico (PAe) nº 1677/2017, acostado às fls. 1.858/1.875, o qual noticia sobre a existência de
depósitos judiciais em contas ativas vinculadas à extinta 37ª Zona Eleitoral.
V. O Ministério Público manifestou à fl. 1856, pelo desarquivamento do feito em comento, a fim de
que seja dada destinação devida aos valores depositados em juízo.
VI. Considerando a existência de valores depositados em juízo, conforme noticiado pelo PAe n.
1677/2017, acostado às fls. 1.858/1.875, e considerando que foi proferida sentença absolutória nos
autos, às fls. 1.784/1.803, intimem-se os réus, Edimara Adne da Costa Cortez, Edson Leite da
Silva Junior e Wequeson de Souza Barbosa, pessoalmente, para que, no prazo de 10 dias, nos
termos do disposto no art. 119[1] e 120, ambos do CPP, comprovem que o importe lhes pertencem
(fl. 1.864 e verso.
VII. Após, com o decurso do prazo, volvam-me conclusos.
VIII. Cumpra-se.
IX. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2019.
Juris
TRE-MS - PETIÇÃO PET 364 MS (TRE-MS) Jurisprudência • Data de publicação: 30/03/2010 EMENTA COPIAR EMENTA CRIME ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL .
ABSOLVIÇÃO.

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

EXISTÊNCIA

DE

DÚVIDA

QUANTO

À

PROPRIEDADE. ART. 120 , § 4.º , DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . REMESSA DAS
PARTESPARA O JUÍZO CÍVEL. CONHECIMENTO. Tendo sido proferida por esta Corte Regional
a decisão absolutória, a quem cabia, oportunamente, analisar acerca da liberação das quantias
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. 2920

Cuiabá, quarta-feira, 15 de maio de 2019

43

a decisão absolutória, a quem cabia, oportunamente, analisar acerca da liberação das quantias
apreendidas e depositadas, deve ser conhecido o presente pedido de restituição. O pedido de
restituição de valores apreendidos não depende da regularidade da prestação de contas,
inexistindo vinculação necessária em razão da independência e ausência de prejudicialidade entre
os feitos - embora os dados ali contidos possam, eventualmente, contribuir para a elucidação da
propriedade do bem. A absolvição no processo-crime não interfere na necessária comprovação
satisfatória da propriedade do bem apreendido para que se proceda a sua devolução (art. 120 do
CPP ) Existindo dúvida em relação à propriedade do numerário apreendido dentro das limitações
procedimentais do incidente processual, e que a incerteza foi gerada por conduta do próprio
requerente que, em depoimento, armou não saber a origem dos recursos, não se assegura viável
sua restituição, aplicando-se à hipótese o art. 120 , § 4.º , do CPP . De efeito, remete-se parte ao
Juízo cível para, se assim entender, promover a ação cível adequada a m de comprovar a
propriedade do bem pleiteado, ora apreendido, devendo os valores permanecerem depositados em
juízo.
[1] Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser
restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado
ou a terceiro de boa-fé.
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz,
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS N.66-81.2019.6.11.0039 - EXECUÇÃO PENAL
Decisão
Vistos etc.
I. Diante da informação de fl. 42, e com fundamento no art. 4º, III, da Resolução TSE nº 23.527
/2017, designo a servidora Marina Paula de Arruda para, como Oficial de Justiça ad hoc, cumprir o
mandado expedido para intimação do executado.
II. Expeça-se o necessário.
III. Cumpra-se.
IV. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS N.72-88.2019.6.11.0039 - EXECUÇÃO PENAL
Decisão
Vistos etc.
I. Diante da informação de fl. 37, e com fundamento no art. 4º, III, da Resolução TSE nº 23.527
/2017, designo a servidora Jhomara Alves da Cruz para, como Oficial de Justiça ad hoc, cumprir o
mandado expedido para intimação da executada.
II. Expeça-se o necessário.
III. Cumpra-se.
IV. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 41-91.2017.6.11.0054 - INQUÉRITO POLICIAL
Decisão
Vistos etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2920

Cuiabá, quarta-feira, 15 de maio de 2019

44

Vistos etc.
I. Diante da informação de fl. 85, e com fundamento no art. 4º, III, da Resolução TSE nº 23.527
/2017, designo a servidora Jhomara Alves da Cruz para, como Oficial de Justiça ad hoc, cumprir o
mandado expedido para intimação do autor do fato.
II. Expeça-se o necessário.
III. Cumpra-se.
IV. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 42-76.2017.6.11.0054 - INQUÉRITO POLICIAL
Decisão
Vistos etc.
I. Diante da informação de fl. 71, e com fundamento no art. 4º, III, da Resolução TSE nº 23.527
/2017, designo a servidora Laura Vicunã Ojeda para, como Oficial de Justiça ad hoc, cumprir o
mandado expedido para intimação do autor do fato.
II. Expeça-se o necessário.
III. Cumpra-se.
IV. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
MANDADO DE INTIMAÇÃO
O DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, JUIZ ELEITORAL DESTA 40ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído dos autos AP nº 14-92.013.6.11.0040,
AUTOR: Ministério Público Eleitoral;
RÉU(s): CARMELINDA LOPES DA SILVA, residente e dominciliada na Rua 5, quadra 06, lote 03,
nº 14, Bairro Cohab Tancredo Neves, MARI VONE DE FÁTIMA PASQUETTI, residente na Rua 5,
quadra 06, lote 03, nº 14, Bairro Cohab Tancredo Neves (fone 99612-5132), DIVINA WILLIAN DA
GLÓRIA GUIMARÃES residente na Rua São Caetano, 1227, Centro (fone 99710-0177 e 996367981).
ADVOGADOS: RODOLFO SORIANO WOLFF OAB-MT Nº 11.900, SUELEN CRISTINA VIANA
CORÁ OAB-MT N 22.342-O e EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB-MT Nº 22.432
FINALIDADE:
1. PROCEDER À INTIMAÇÃO DOS ACIMA NOMINADOS PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE JUNHO 2019, ÀS 16H00MIN,
na sala da Vara Criminal, Edifício do Fórum de Primavera do Leste-MT, Rua Benjamim Cerutti,
252, Castelândia.
CUMPRA-SE!
Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos quatorze dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, que o digitei e
subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2007-40ªZ.E..
RODRIGO FILIPPINI
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RODRIGO FILIPPINI
Analista Judiciário

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
AÇÃO PENAL - CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO N. 24/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o seguinte edital:
PROCESSO N. 16-83.2018.6.11.0041 - Classe AP - Protocolo n. 1.393/2018
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Jéssica Lemos Gonçalves
OBJETO: De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, faço a
publicação do presente edital de CITAÇÃO para que a ré apresente defesa por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário - art. 396 e ss do CPP -, quando necessário - art. 396 e ss. do
CPP, com redação dada pela lei n. 11.719/08, por meio de advogado constituído, se tiver
condições, ou a nomeação de Advogado Dativo/Defensor(a) Público para proporcionar a sua
defesa, e, nesse caso as razoes pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. Deve ser
advertido, ainda, de que não apresenta a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor
para oferecê-la - § 2° do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela lei n. 11.719/08, dando-lhe
ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a
qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar novo
endereço ao juízo - CPP, art.367.
DENÚNCIA: a íntegra da denúncia pode ser acessada por meio do link: "http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-16-83.2018.6.11.0041-2018-1.393-201820190514123847195-a8a49675eddec0ca56714e165514705c.pdf."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, em 15 (quinze) edições, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral. NADA MAIS. Dado e
passado aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, Araputanga-MT. Eu,
Renato Bisse Cabral - Analista Judiciário - o fiz digitar e assino.
Araputanga-MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PORTARIAS
PORTARIA - COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS
PORTARIA N. 3/2019/ZE41
O Juiz da 41° Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução TSE n. 23.328/2010 quanto ao dever de os
partidos políticos manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço
completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas
as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver
disposição legal ou regulamentar nesse sentido" (grifamos);
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n. 23.527/2017 em seu art. 3º estabelece que, antes que
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CONSIDERANDO que a Resolução TSE n. 23.527/2017 em seu art. 3º estabelece que, antes que
se permita expedição de mandados por oficial de justiça, que, além de 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 41ª
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 n. 23.527/2017.
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
a ser expedido (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 desnecessário 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 n. 23.328/2010).
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 data de sua publicação.
Publique. Cumpra.
Araputanga/MT, 9 de maio de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
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PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARECER CONCLUSIVO
Processo n. 19-72.2017.6.11.0041 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2015
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Araputanga/MT.
Advogado(a): Wallisson Luiz Sarate de Mendonça, OAB/MT n. 14.405-B.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2015, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e Resolução TSE n. 23.432/2014 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 32/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial, para consulta e eventual impugnação pelos interessados e
Ministério Público Eleitoral, no prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação (fls. 34).
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 41), o prestador foi intimado a
sanar as irregularidades detectadas, no prazo de 20 dias, porém se manteve inerte, nos termos da
certidão de fls. 42.
4 - Realizado ao exame técnico da prestação de contas às fls. 47, fora concedida nova
oportunidade de o partido sanar os vícios apontados no relatório preliminar, porém, sem qualquer
manifestação (fls. 48).
5 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
6 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no exercício em
R$ 1.000,00, provenientes de 2 (duas) doações no valor de R$ 500,00 cada (fls. 18,19). Já as
despesas efetuadas com o pagamento de serviços contábeis (fls. 25), somaram a cifra de R$
1.000,00. Conforme apontado no exame das contas os recursos não tramitaram em conta
bancária, contrariando o disposto nos arts. 6 a 8 da Resolução de regência.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - O relatório de diligências solicitou ao partido, entre outros, documentos obrigatórios para
análise das contas tais como: I - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas; II - Conciliação Bancária; III - Extratos bancários,
fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas,
demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas; IV - Documentos fiscais que
comprovem a efetivação dos gastos eventualmente realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário; IV - Cópia da GRU de que trata o art. 14; V - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão
competente do instituto ou fundação mantida pelo partido político; VI - Certidão de Regularidade do
CFC do profissional de contabilidade habilitado e; VII - Outros documentos tais como: termo de
doação estimada e outras informações adicionais que entendesse pertinentes.
7.2 - Assim, ante a ausência de toda documentação necessária, não foi possível analisar com
precisão a prestação de contas do respectivo partido político, pois inviável a conferência da origem
das receitas e a destinação de seus gastos e demais registros da movimentação financeira
declarada para o ano em análise, restando caracterizadas irregularidades ou inconsistências na
prestação de contas apresentadas pela agremiação partidária, conforme apontamentos acima.

8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
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8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, manifesta-se este servidor:
A. Pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, nos termos do art. 46, III, da atual Resolução
TSE n. 23.546/17 (art. 45, IV da Resolução n. 23.432/2014).
B. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada.
C. Após, pela adoção das disposições do art. 38 e seguintes da Resolução n. 23.546/17.
É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARECER CONCLUSIVO
Processo n. 190-29.2017.6.11.0041 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Jauru/MT.
Advogado(a): Vera Lúcia Novak, OAB/MT n. 10.886
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e Resolução TSE n. 23.464/2015 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 54/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial, para consulta e eventual impugnação pelos interessados e
Ministério Público Eleitoral, no prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação.
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 72), o prestador foi intimado a
sanar as irregularidades detectadas, no prazo de 20 dias, porém se manteve inerte, nos termos da
certidão de fls. 73.
4 - Realizado ao exame técnico da prestação de contas às fls. 78, fora concedida nova
oportunidade de o partido sanar os vícios apontados no relatório preliminar, porém, sem qualquer
manifestação (doc. de fls. 83).
5 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
6 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no exercício em
R$ 640,09 e as despesas no importe de R$ 640,00, com saldo positivo para o exercício de R$ 0,09.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - O relatório de diligências solicitou ao partido os seguintes documentos:
I - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas;
II - Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram
as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas;
III - Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos eventualmente realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário;
IV - Cópia da GRU de que trata o art. 14;
VI - Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;
VII - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo
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VII - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo
partido político;
VIII - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
IX - Notas explicativas; e
X - Demonstrativo da Mutações do PL e;
XI - Outros documentos tais como: termo de doação estimada e outras informações adicionais que
entendesse pertinentes
7.2 - Assim, ante a ausência de toda documentação necessária, não foi possível analisar com
precisão a prestação de contas do respectivo partido político, pois inviável a conferência da origem
das receitas e a destinação de seus gastos e demais registros da movimentação financeira
declarada para o ano em análise, restando caracterizadas irregularidades ou inconsistências na
prestação de contas apresentadas pela agremiação partidária, conforme apontamentos acima.
8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, manifesta-se este servidor:
A. Pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, nos termos do art. 46, III, da atual Resolução
TSE n. 23.546/17 (art. 46, III da Resolução n. 23.464/2015).
B. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada.
C. Após, pela adoção das disposições do art. 38 e seguintes da Resolução n. 23.546/17.
É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARECER CONCLUSIVO
Processo n. 26-64.2017.6.11.0041 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2015
Partido: Partido Social Democrático - PSD - Figueirópolis D'Oeste/MT.
Advogados(as): Ronaldo Nogueira Machado, OAB/MT 5.311-B e Conrado Agostini Machado, OAB
/MT n. 16.637.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2015, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e Resolução TSE n. 23.432/2014 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 32/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial, para consulta e eventual impugnação pelos interessados e
Ministério Público Eleitoral, no prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação (fls. 32).
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 39), o prestador foi intimado a
sanar as irregularidades detectadas, no prazo de 20 dias, porém se manteve inerte, nos termos da
certidão de fls. 40.
4 - Realizado ao exame técnico da prestação de contas às fls. 45, fora concedida nova
oportunidade de o partido sanar os vícios apontados no relatório preliminar, porém, sem qualquer
manifestação (fls. 46).
5 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
6 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no exercício em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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6 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no exercício em
R$ 500,00, provenientes de doação (fls. 13). Já as despesas efetuadas com o pagamento de
serviços contábeis somaram a cifra de R$ 500,00. Conforme apontado no exame das contas os
recursos não tramitaram em conta bancária, contrariando o disposto nos arts. 6 a 8 da Resolução
de regência.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - O relatório de diligências solicitou ao partido, entre outros, documentos obrigatórios para
análise das contas tais como: I - Conciliação Bancária; II - Extratos bancários, fornecidos pela
instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
exercício ao qual se referem as contas; III - Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos
gastos eventualmente realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário; IV - Cópia da GRU
de que trata o art. 14; V - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou
fundação mantida pelo partido político; VI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado e; VII - Outros documentos tais como: termo de doação estimada e outras
informações adicionais que entendesse pertinentes.
7.2 - Assim, ante a ausência de toda documentação necessária, não foi possível analisar com
precisão a prestação de contas do respectivo partido político, pois inviável a conferência da origem
das receitas e a destinação de seus gastos e demais registros da movimentação financeira
declarada para o ano em análise, restando caracterizadas irregularidades ou inconsistências na
prestação de contas apresentadas pela agremiação partidária, conforme apontamentos acima.
8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, manifesta-se este servidor:
A. Pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, nos termos do art. 46, III, da atual Resolução
TSE n. 23.546/17 (art. 45, IV da Resolução n. 23.432/2014).
B. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada.
C. Após, pela adoção das disposições do art. 38 e seguintes da Resolução n. 23.546/17.
É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARECER CONCLUSIVO
Processo n. 39-97.2016.6.11.0041 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2015
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Araputanga/MT.
Advogado(a): Emerson Monteiro Tavares, OAB/MT n. 19.736.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2015, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e Resolução TSE n. 23.432/2014 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 32/2017 na imprensa oficial contendo o Demonstração do Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial, para consulta e eventual impugnação pelos interessados e
Ministério Público Eleitoral, no prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação (fls. 43).

3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 45), o prestador foi intimado a
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3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 45), o prestador foi intimado a
sanar as irregularidades detectadas, no prazo de 20 dias, porém se manteve inerte, nos termos da
certidão de fls. 46.
4 - Realizado ao exame técnico da prestação de contas às fls. 51, fora concedida nova
oportunidade de o partido sanar os vícios apontados no relatório preliminar, porém, sem qualquer
manifestação (fls. 53).
5 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
6 - O demonstrativo de resultado trazido aos autos indica o valor total das receitas no exercício em
R$ 500,00, provenientes de doação (fls. 37). Já as despesas efetuadas com o pagamento de
serviços contábeis, sem o comprovante respectivo, somaram a cifra de R$ 500,00. Conforme
apontado no exame das contas os recursos não tramitaram em conta bancária, contrariando o
disposto nos arts. 6 a 8 da Resolução de regência.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - O relatório de diligências solicitou ao partido, entre outros, documentos obrigatórios para
análise das contas tais como: I - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas; II - Conciliação Bancária; III - Extratos bancários,
fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas,
demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas; IV - Documentos fiscais que
comprovem a efetivação dos gastos eventualmente realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário; IV - Cópia da GRU de que trata o art. 14; V - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão
competente do instituto ou fundação mantida pelo partido político; VI - Certidão de Regularidade do
CFC do profissional de contabilidade habilitado e; VII - Outros documentos tais como: termo de
doação estimada e outras informações adicionais que entendesse pertinentes.
7.2 - Assim, ante a ausência de toda documentação necessária, não foi possível analisar com
precisão a prestação de contas do respectivo partido político, pois inviável a conferência da origem
das receitas e a destinação de seus gastos e demais registros da movimentação financeira
declarada para o ano em análise, restando caracterizadas irregularidades ou inconsistências na
prestação de contas apresentadas pela agremiação partidária, conforme apontamentos acima.
8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, manifesta-se este servidor:
A. Pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, nos termos do art. 46, III, da atual Resolução
TSE n. 23.546/17 (art. 45, IV da Resolução n. 23.432/2014).
B. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada.
C. Após, pela adoção das disposições do art. 38 e seguintes da Resolução n. 23.546/17.
É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARECER CONCLUSIVO
Processo n. 140-03.2017.6.11.0041 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Araputanga/MT.
Advogado(a): Wallisson Luiz Sarate de Mendonça, OAB/MT n. 14.405-B
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e Resolução TSE n. 23.464/2015 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 36/2017 na imprensa oficial (sem o Demonstração do Resultado do
Exercício e do Balanço Patrimonial, já que tais documentos não foram encaminhados à Justiça
Eleitoral), para consulta e eventual impugnação pelos interessados e Ministério Público Eleitoral,
no prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação (fls. 37).
3 - Emitido o relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 39), o prestador foi intimado a
sanar as irregularidades detectadas, no prazo de 20 dias, porém se manteve inerte, nos termos da
certidão de fls. 40.
4 - Realizado o exame técnico da prestação de contas às fls. 45/46, fora concedida nova
oportunidade de o partido sanar os vícios apontados no relatório preliminar, porém, sem qualquer
manifestação (fls. 49).
5 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
6 - O demonstrativo de receitas e gastos trazido aos autos indica o valor total das receitas no
exercício em R$ 2.000,00, referentes a uma doação no valor de R$ 1.500,00 e outra doação
estimada de serviços advocatícios. As despesas foram de R$ 2.000,00, sem qualquer tipo de
comprovante de pagamento. Ao que tudo indica os recursos não tramitaram em conta bancária,
contrariando o disposto nos arts. 6 a 8 da Resolução de regência.
7. - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
7.1 - O relatório de diligências solicitou ao partido, entre outros, documentos obrigatórios e
indispensáveis para análise das contas tais como: I - Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado; II - Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao
qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência,
em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas; III Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos eventualmente realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário; IV - Cópia da GRU de que trata o art. 14; V - Parecer do
Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo partido político; VI Outros documentos tais como: termo de doação estimada e outras informações adicionais que
entendesse pertinentes.
7.2 - Assim, ante a ausência de toda documentação necessária e indispensáveis à análise das
contas, não foi possível analisar com precisão a prestação de contas do respectivo partido político,
pois inviável a conferência da origem das receitas e a destinação de seus gastos e demais
registros da movimentação financeira declarada para o ano em análise, restando caracterizadas
irregularidades ou inconsistências na prestação de contas apresentadas pela agremiação
partidária, conforme apontamentos acima.
8. Pelo exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, manifesta-se este servidor:
A. Pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46, IV, da atual Resolução
TSE n. 23.546/17 (art. 46, IV da Resolução n. 23.464/2015).
B. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada.
C. Após, pela adoção das disposições do art. 38 e seguintes da Resolução n. 23.546/17.
É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
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É o Parecer. À consideração superior.
Araputanga/MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

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
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

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
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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

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

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
Protocolos

de

Entrega

do

Título

Eleitoral

(PETE)

e

os

Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a
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 9-88.2018.6.11.0042
Processo nº: 9-88.2018.6.11.0042

Protocolo nº: 5.928/2018

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017.
Partido: Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Campos de Júlio/MT
Advogado: Pedro Garcia Tatim - OAB/MT 8.187-B
PARECER TÉCNICO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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 2017.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 10.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 11.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 12.
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, 14 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 8-06.2018.6.11.0042
Processo nº: 8-06.2018.6.11.0042

Protocolo nº: 5.854/2018

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017.
Partido: Partido Social da Democracia Brasileiro - PSDB - Campos de Júlio/MT
Advogado: Elisângela Azeredo da Silva - OAB/MT 16.670
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 2017.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 10.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 11.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 12.
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, 14 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 16-80.2018.6.11.0042
Processo nº: 16-80.2018.6.11.0042

Protocolo nº: 6.751/2018

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017.
Partido: Partido Social Democrático - PSD - Campos de Júlio/MT
Advogado: Marcos Paulo da Fonseca - OAB/MT 11.841
PARECER TÉCNICO
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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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 2017.
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, 14 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº 10-73.2018.6.11.0042
Processo nº: 10-73.2018.6.11.0042

Protocolo nº: 6.098/2018

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017.
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMBD - 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 2017.
Não houve distribuição do Fundo Partidário, conforme documento de fls. 09.
Não houve emissão de Recibos de Doação, conforme documento de fls. 10.
Não houve emissão de Extratos Bancários, conforme documento de fls. 11.
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, 14 de maio de 2019
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 79/2019

De ordem da Excelentíssima Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. Juiz da 46ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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De ordem da Excelentíssima Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. Juiz da 46ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento
tiverem, que os órgãos partidário abaixo relacionados prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício de 2018, conforme constam nos autos
abaixo indicados que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 46ª Zona
Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do
edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 32 § 4º, da Lei nº 9.906/95 e
artigo 45, incisos I a VII, da Resolução TSE n 23.546/2017.
PARTIDO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO

PROCESSO Nº

FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
SEBASTIÃO MACHADO

PSC

RONDONÓPOLIS

2018

18-04.2019.6.11.0046

REZENDE
WENDER DE FRANÇA
DIAS

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, .........Josane Carvalho da Silva Teixeira, Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral, digitei,
conferi e assinei o presente edital.
Rondonópolis (MT), 13 de maio de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 78/2019
De ordem da Excelentíssima Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. Juiz da 46ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento
tiverem, que os órgãos partidário abaixo relacionados prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício de 2018, conforme constam nos autos
abaixo indicados que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 46ª Zona
Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do
edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 32 § 4º, da Lei nº 9.906/95 e
artigo 45, incisos I a VII, da Resolução TSE n 23.546/2017.
PARTIDO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO
FINANCEIRO

PROCESSO Nº

RESPONSÁVEL
JOSÉ MÁRCIO SILVA

PR

RONDONÓPOLIS

2018

22-41.2019.6.11.0046

GUEDES
VICENTE JUNIOR
MAGALHÃES

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, .........Josane Carvalho da Silva Teixeira, Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral, digitei,
conferi e assinei o presente edital.
Rondonópolis (MT), 13 de maio de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS
DA 57ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 2.882.004 (1425-37.2004.6.11.0057) - PROTOCOLO 57.100.001/2004
Classe: AÇÃO PENAL - AP
AUTOR: Ministério Público Eleitoral
RÉU: BENEDITO SANTANA DOS REIS
Advogados: Angela da Cruz OAB/MT 15918, Katia Sabrina Santiago Guimarães OAB/MT 15620,
Patricia Carolina da Cruz OAB/MT 18978
Visto, etc.
Considerando que se trata de ação penal em trâmite neste juízo desde 2004 e que desde a
localização e efetiva citação do réu em maio de 2018 não houve notícia de descumprimento das
medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão de fls. 239/240, verifico que não se
encontram presente os requisitos para manutenção da obrigação de comparecimento mensal do
acusado em juízo nem tampouco o dever de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga, sendo suficiente para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução
apenas a manutenção de medidas pertinentes a sua localização.
Com essas considerações, revoga as alíneas "a" e "c" da decisão de fls. 239/240. Em
consequência, fixo para o réu, a título de medida cautelar diversa da prisão, a proibição de mudar
de residência sem previa comunicação e permissão deste juízo, assim como de se ausentar da
Zona Eleitoral onde reside, por mais de 08 (oito) dias consecutivos, sem comunicar previamente a
este juízo.
Comunique-se ao juízo da 39ª Zona Eleitoral e intimem-se as partes.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Paranatinga/MT, 13 de maio de 2019.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 036/2019/61ZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
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 os diretórios
ou comissões provisórias dos partidos políticos desta 61ª Zona Eleitoral abaixo relacionados
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2017, 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:
Processo
54-98.2019.6.11.0061

Partido Político

Responsável

Partido Verde - Conquista D'Oeste/MT José Roberto Stopa

E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E para 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 14 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 035/2019/61ZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 os diretórios
ou comissões provisórias dos partidos políticos desta 61ª Zona Eleitoral abaixo relacionados
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2018, 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:
Processo
55-83.2019.6.11.0061

Partido Político

Responsável

Partido Verde - Conquista D'Oeste/MT José Roberto Stopa

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 14 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 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
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 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
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
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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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

