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ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAIS
EDITAL Nº 7/2019
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que
dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 4.737, de
15/07/1965, o artigo 3º, § 3º, da Resolução TSE nº 21.009/2002, os artigos 1º e 3º da Resolução
TRE/MT nº 1.813/2016 e o constante do PAe nº 3.006/2019,
COMUNICA aos senhores Juízes de Direito em efetivo exercício na Comarca de Cáceres/MT, que
estará aberta a inscrição para o preenchimento da vaga de JUIZ ELEITORAL da 6ª Zona Eleitoral,
com sede no mesmo município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, devendo a habilitação ser feita por meio de
ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral do TRE/MT ou enviado para o endereço
eletrônico protocolo@tre-mt.jus.br para o mesmo setor, oportunidade em que o magistrado
interessado deverá declarar que não incorre nos impedimentos previstos no artigo 14, § 3º, da Lei
nº 4.737/1965[1], bem como a viabilidade de deslocamento à sede do Cartório Eleitoral, nos
termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012[2].
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 20 de maio de 2019.
[1] Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente
por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente
consangüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição.
[2] Art. 3º. Deve o magistrado, quando de sua inscrição à vaga de juiz eleitoral, apresentar
declaração de viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA CORREGEDORIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
PROCESSO CRE - PJE Nº 0600170-44.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902622600
Requerido(a): JOÃO CARLOS ARRUDA ARAUJO
Vistos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2928

Cuiabá, segunda-feira, 27 de maio de 2019

3

Requerido(a): JOÃO CARLOS ARRUDA ARAUJO
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 23/04
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para JOÃO CARLOS ARRUDA
ARAUJO, filho de Aniceia de Arruda Araujo e Helio Loreto de Araujo, nascido em 29/08/1994, que
possui o registro de sentença penal condenatória efetuado na Base de Perda e Suspensão de
Direitos Políticos sob o nº 001890618000, em virtude de sentença condenatória transitada em
julgado exarada no processo nº 3995-48.2015.811.0055 da Primeira Vara Criminal de Tangará da
Serra/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizada
a eleitora para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Em resposta à diligência efetuada, a 35ª ZE de Juína/MT certificou que o eleitor compareceu ao
Cartório e informou que ainda cumpre a pena imposta nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
A Coordenadoria Jurídico-Administrativa desta CRE/MT ponderou pela manutenção do registro de
condenação nº 001890618000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e pelo
cancelamento da inscrição nº 0325 9727 1848.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 001890618000 lançado para
JOÃO CARLOS ARRUDA ARAUJO na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, até que
cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim, a
inscrição nº 0325 9727 1848 requerida perante a 35ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 35ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2019.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Corregedora Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600168-74.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902622177
Requerido(a): FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 22/04
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para FRANCISCO DE ASSIS DE
ARAUJO FILHO, filho de Maria Alice de Oliveira de Araujo e Francisco de Assis de Araujo, nascido
em 15/02/1982, que possui o registro de sentença penal condenatória efetuado na Base de Perda
e Suspensão de Direitos Políticos sob o nº 001070457000, em virtude de sentença condenatória
transitada em julgado exarada no processo nº 18/2010 da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis
/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizada
a eleitora para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Em resposta à diligência efetuada, a 14ª ZE de Jaciara/MT certificou que o eleitor compareceu ao
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Em resposta à diligência efetuada, a 14ª ZE de Jaciara/MT certificou que o eleitor compareceu ao
Cartório e informou que ainda cumpre a pena imposta nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
A Coordenadoria Jurídico-Administrativa desta CRE/MT ponderou pela manutenção do registro de
condenação nº 001070457000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e pelo
cancelamento da inscrição nº 0368 9689 1864.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 001070457000 lançado para
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos,
até que cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim,
a inscrição nº 0368 9689 1864 requerida perante a 14ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 14ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2019.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Corregedora Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600169-59.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902622431
Requerido(a): JORGE LIDIO OPENKOWSKI
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 23/04
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para JORGE LIDIO
OPENKOWSKI, filho de Clara Openkowski e Floriano Openkowski, nascido em 03/08/1967, que
possui o registro de sentença penal condenatória efetuado na Base de Perda e Suspensão de
Direitos Políticos sob o nº 001189601000, em virtude de sentença condenatória transitada em
julgado exarada no processo nº 19/2004 da Vara Única Criminal de Clevelândia/PR.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizada
a eleitora para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Em resposta à diligência efetuada, a 43ª ZE de Sorriso/MT certificou que o eleitor compareceu ao
Cartório e informou que ainda cumpre a pena imposta nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
A Coordenadoria Jurídico-Administrativa desta CRE/MT ponderou pela manutenção do registro de
condenação nº 001189601000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e pelo
cancelamento da inscrição nº 0150 4958 0620.

Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 001189601000 lançado para
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Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 001189601000 lançado para
JORGE LIDIO OPENKOWSKI na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, até que
cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim, a
inscrição nº 0150 4958 0620 requerida perante a 43ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 43ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2019.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Corregedora Regional Eleitoral, em substituição

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em
substituição, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno
desta Secretaria, c/c art. 2.º, inciso V, da Resolução n.º 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no item 12 do Manual de Administração de Material do TRE/MT.
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 1387/2019,
RESOLVE
Art. 1º Alterar parcialmente a Ordem de Serviço nº 40/2019 para substituir o servidor Hideaki
Fujisawa Junior pelo servidor Fábio Curty de Mesquita, mantendo-se as demais disposições.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Diretor-Geral, em substituição

DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2169/2019
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento do servidor GENILSON RAMOS DE SOUZA, Técnico Judiciário Área Administrativa, lotado na 47ª ZE de Poxoréu, com vistas à concessão de LICENÇA
CAPACITAÇÃO, para os períodos de 27/05/2019 a 25/06/2019 (30 dias) e de 26/06/2019 a 23/08
/2019 (59 dias).
2. O pedido conta com a anuência da chefia imediata do servidor requerente (doc. nº 28074/2019).
3. As informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do
pedido, após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência
(documentos nº 28989/2019, 30116/2019 e 32084/2019).
4. É o relatório.
5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
quinquênio, e no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até 03 meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas
de interesse da Justiça Eleitoral.
6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
segundo quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 01/09/2009 a 30/08/2014.
7. Os cursos a serem realizados, "Gestão de Pessoas e de Competências" e "Gestão Pública e
Gestão de Pessoas", com carga horária de 300 (trezentas) e 120 (cento e vinte) horas,
respectivamente, fazem parte das áreas de interesse da Justiça Eleitoral e constam do catálogo do
TSE, obedecendo, portanto aos regramentos do precitado normativo.
8. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este Diretor-Geral pelo artigo 3º, III,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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8. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este Diretor-Geral pelo artigo 3º, III,
alínea "d" da Portaria nº 117/2018, DEFIRO a fruição de licença capacitação ao servidor
GENILSON RAMOS DE SOUZA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, relativa ao segundo
quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 01/09/2009 a 30/08/2014, para fruição nos
períodos de 27/05/2019 a 25/06/2019 (30 dias) e de 26/06/2019 a 23/08/2019 (59 dias), devendo o
requerente observar as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017, condicionada ao
compromisso de que sua ausência não gerará despesas com deslocamento de servidores para
manutenção da força laboral da unidade.
9. À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência aos interessados.
10. Após, de modo direto, procedam-se as anotações, publicação e demais providências de
competência da unidade.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 115/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 5073 - CLASSE RVE - PROTOCOLO Nº 25.179/2018
ASSUNTO: REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - VERA/MT - 36ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE(S): 36ª ZONA ELEITORAL
RELATORA: DesembargadorA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
2) PROCESSO Nº 3003 - CLASSE RVE - PROTOCOLO Nº 26.442/2018
ASSUNTO: REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - ÁGUA BOA/MT - 30ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE(S): 30ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA BOA
RELATORA: DesembargadorA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
3) PROCESSO PJE Nº 0601143-33.2018.6.11.0000 - CLASSE PC
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARGO DEPUTADO
ESTADUAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - CUIABÁ/MT
EMBARGANTE: RODRIGO GOMES VIEIRA
ADVOGADO(S): JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB/MT18853/O GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB/MT20906/O PATRICK
SHARON DOS SANTOS - OAB/MT14712/O
RELATOR: DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e quatro
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601432-63.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
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INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601432-63.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 1 - Jackson Francisco Coleta Coutinho - em substituição
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDVALDO PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL,
EDVALDO PEREIRA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA
SILVA - MT19856/O, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 24 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 293-96.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS/MT
Advogado: Rodrigo Luis Cassimiro da Silva - OAB: 18060/Mt
Advogado: Élis Antonio Rodrigues - OAB: 26087-0/Mt
RELATOR: VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"Defiro o pedido de fls. 59 pelo prazo de 5 dias.
Intime-se.
Cuiabá, 22/05/2019.
Vanessa Curti Perenha Gasques
Relator(a)"
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-14.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT
Advogado: Marcos Antonio Mendes - OAB: 10.741/Mt
REQUERENTE: EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - PRESIDENTE
Advogado: Marcos Antonio Mendes - OAB: 10.741/Mt
REQUERENTE: ORIVALDO JULIO ALVES - TESOUREIRO
Advogado: Marcos Antonio Mendes - OAB: 10.741/Mt
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Não obstante o parecer da Douta PRE (fls. 136/137-v), é sabido que as prestações de contas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Não obstante o parecer da Douta PRE (fls. 136/137-v), é sabido que as prestações de contas
anuais de partidos políticos ainda não julgadas, no que concerne a disposições processuais,
devem seguir as normas previstas na atual Resolução TSE nº 23.546/2017 (art. 65, §1º), em vigor.
Por isso, nos termos do art. 38 da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO A INTIMAÇÃO dos
Requerentes, por meio do advogado constituído (via DJE-TRE/MT), para, se quiserem, apresentar
defesa e/ou manifestação quanto ao Relatório Técnico Conclusivo da CCIA (fls. 127/130), no prazo
de 15 (quinze) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Depois, voltem conclusos.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2019.
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 24/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-81.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14.039/Mt
REQUERENTE: NILSON APARECIDO LEITÃO - PRESIDENTE
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14.039/Mt
REQUERENTE: PERMÍNIO PINTO FILHO- TESOUREIRO
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14.039/Mt
RELATORA: VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"Defiro pelo prazo de 5 dias.
Cuiabá, 22/05/2019.
Vanessa Curti Perenha Gasques
Relator"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 24/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601255-02.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601255-02.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROMES FERREIRA DE AMURIM DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ROMES FERREIRA DE AMURIM ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA
ROMAN - OAB/MT18876/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se o candidato, por meio do seu
advogado (via DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição
de Diligências (Id 1581772), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PROCESSO 0601336-48.2018.6.11.0000

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO 0601336-48.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601336-48.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSIANY DUQUE GOMES SIMAS DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JOSIANY DUQUE GOMES SIMAS ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS
SANTOS NOCCHI - OAB/MT014913 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Josiany Duque Gomes Simas, candidata ao
cargo de Deputado Federal pelo Partido Pátria Livre PPL/MT, nas eleições de 2018.
Consoante certidão inserida no Id. n.º 420972, não houve impugnação à prestação de contas sub
examine.
A unidade técnica deste Sodalício, por intermédio do parecer técnico conclusivo de Id. n.º
1547172, pugnou pela aprovação das contas, haja vista não ter sido constatada qualquer
irregularidade.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas nos
termos do art. 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017 (Id. n.º 1586172).
É o breve relatório.
Decido.
Procedida a análise desta prestação de contas, a CCIA não detectou a presença das
irregularidades mencionadas no art. 68, da Resolução TSE n. 23.553/2017, conforme salientado
em seu parecer técnico.
Dessa maneira, constata-se que a prestação de contas em exame atendeu aos ditames
estabelecidos na Lei n. 9.504/97 e Resolução TSE n. 23.553/2017, sendo possível, assim, decidir
de plano sobre a regularidades das contas auditadas.
Logo, verificada a regularidade das contas em exame, com fulcro no art. 77, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.553/2017 e art. 41, inciso XXIII, do Regimento Interno desta Corte, em consonância com
o parecer ministerial, JULGO APROVADAS as contas de campanha de Josiany Duque Gomes
Simas, relativas às eleições de 2018.
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2019.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora em substituição

PROCESSO 0601397-06.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601397-06.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDIR CORREIA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
VALDIR CORREIA ADVOGADO: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB/MT14885/O FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Vistos etc.
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
4. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
5. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 10 [dez] dias para cumprimento;
6. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá (MT), 22 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Substituto Relator(a)

PROCESSO 0601480-22.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601480-22.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDETE SIQUEIRA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CLAUDETE SIQUEIRA SILVA ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB
/MT11094/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
De ordem, INTIMO o Requerente para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar de ID nº
1591472, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72, §1º da Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 24 de maio de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601697-65.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601697-65.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANA PAULA DE MATOS FALCAO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O REQUERENTE: VANA PAULA DE
MATOS FALCAO ADVOGADO: OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O FISCAL DA LEI:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se a candidata, por meio do seu
advogado (via DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição
de Diligências (Id 1582272), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 61-21.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS/MT
Advogado: Rodrigo Luis Cassimiro da Silva - OAB: 18060/Mt
Advogado: Élis Antonio Rodrigues - OAB: 26087-0/Mt
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Advogado: Élis Antonio Rodrigues - OAB: 26087-0/Mt
REQUERENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA - PRESIDENTE
REQUERENTE: ERCIO DE ARRUDA LINS - TESOUREIRO
REQUERENTE: ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - TESOUREIRA
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Decisão/Despacho:
"Defiro o pedido de fls. 179.
Prazo: 5 dias
Cuiabá, 22 de maio de 2019.
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 24/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
CMR Nº 98-25.2018.6.11.00006
PROTOCOLO Nº 27745/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO - ELEIÇÕES 2018 - MESÁRIO FALTOSO
ELEITOR (A): JAQUELINE MARIELI SILVA FERNANDES
Vistos.
Decisão
O Cartório Eleitoral instaurou procedimento administrativo com o objetivo de aplicar o disposto no
art. 124 do Código Eleitoral, bem como o Provimento CRE-MT nº 18/2012 e Res. TSE nº 21.538
/2003, entre outros, que tratam da matéria referente à ausência aos trabalhos eleitorais.
Conforme Informação de fl. 02, não há registro de pedido de justificativa para ausência dos
trabalhos eleitorais perante este Juízo, pelo eleitor em apreço.
Pelas informações constantes nos autos, a eleitora JAQUELINE MARIELI SILVA FERNANDES
não compareceu ao Cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do pleito.
Instaurado o presente procedimento, foi a eleitora regularmente citada para apresentar defesa
/justificativa, quedando-se inerte.
Aberto vista ao MPE, o Promotor Eleitoral pugnou pela aplicação de multa à faltosa.
DECIDO.
Versam os presentes sobre ausência de membro de Mesa Receptora de Votos aos trabalhos de
votação. Extrai-se do quanto trazido à apreciação o descompromisso do mesário para com a
Justiça Eleitoral.
A ausência injustificada revelou-se, ainda, no seu claro desinteresse de contribuir com o País e de
exercer, efetivamente, seus deveres enquanto cidadãos brasileiros, bem como enquanto
integrantes de um Estado Democrático de Direito.
Além de não ter a Interessada comparecido para auxiliar nos trabalhos realizados por mesa
receptora de votos nem ter justificado sua ausência no prazo legalmente cominado, a mesária
faltosa não requereu o arbitramento da devida multa, consoante assim prevê o artigo 124 do
Código Eleitoral, in verbis:
"Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após,
incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral
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incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral
cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou
através de executivo fiscal."
Ao dispor sobre os atos preparatórios para as Eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, por
meio da Resolução-TSE nº 23.554/2017, disciplinou que:
"Art. 19. Os componentes das mesas receptoras de votos serão nomeados, de preferência, entre
os eleitores da própria seção eleitoral, com prioridade para os voluntários, os diplomados em
escola superior e os serventuários da Justiça e, caso não haja número suficiente, os professores (
Código Eleitoral, art. 120, § 2º).
(..)
§ 9º O nomeado para apoio logístico que não comparecer aos locais e dias marcados para as
atividades, inclusive ao treinamento, deverá apresentar justificativas ao juiz eleitoral em até 5
(cinco) dias."
Saliente-se que a base de cálculo para aplicação da multa ao mesário faltoso será o último valor
fixado para UFIR, multiplicado por fator determinado (33,02), até que seja aprovado novo índice,
na conformidade com as regras de atualização dos débitos com a União. A multa poderá ser
aumentada até dez vezes, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do eleitor, é
ineficaz, embora aplicada no máximo.
Assim, o valor da multa poderá variar entre R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos)
e R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), tendo este Juízo a possibilidade de aumentá-la
em até dez vezes.
Ex positis e consubstanciado nas informações nos autos carreadas, arbitro a multa em R$ 35,00
(trinta e cinco reais), aumentando para o dobro, ou seja, R$ 70,00 (setenta reais), que deverá ser
pago pela faltosa JAQUELINE MARIELI SILVA FERNANDES, no prazo de 30 (trinta dias), sob
pena de verem sua dívida mantida em situação de pendência no Cadastro Eleitoral, bem como vêla inscrita na Dívida Ativa da União, com a execução judicial cabível.
Outrossim, sendo a Interessada servidora pública ou autárquica, a pena, nesse caso, será de 5
(cinco) dias de suspensão, com a consequente anotação em sua ficha funcional, oficiando-se, para
tanto, seu superior hierárquico.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cáceres-MT, 24 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
INQUÉRITO N.º 88-78.2018.611.0006
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual prática do crime capitulado no art.
299 da Lei 4.737/65, considerando a notícia de que o então candidato ao cargo de deputado
estadual, nas Eleições de 2018, Sr. Claudio Henrique Donatoni, estaria envolvido na suposta
prática de compra de votos.
Vieram os autos com o relatório de fls. 29/30, segundo o qual a autoridade policial requer o
arquivamento do feito em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade,
faltando, por consequência, justa causa para o prosseguimento do feito.
Às fls. 32/33, observa-se que o MPE pugnou pelo arquivamento do feito, considerando-se a falta
de base suficiente para denúncia (art. 41 do CPP).

Da análise dos autos, observo que realmente assiste razão a ilustre autoridade policial, bem como
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Da análise dos autos, observo que realmente assiste razão a ilustre autoridade policial, bem como
ao digno representante do Ministério Público Eleitoral, uma vez que, nada obstante às diligências
empreendidas, não há nestes autos indícios suficientes de autoria e materialidade.
Diante disso, determino o arquivamento destes autos, consignado-se que a autoridade policial
poderá, se houver notícia de novas provas, promover diligências, nos termos do que estabelece o
art. 18 do CPP.
Publique-se. Comunique-se à autoridade Policial.
Após, ao arquivo com as cautelas de praxe.
Cáceres-MT, 24 de maio de 2019.
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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);
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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

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 58/2019
Declaração de Ausência de Recebimento de Recursos Financeiros - Prestação de Contas
Exercício 2018.
O Excelentíssimo Senhor Doutor ALEXANDRE MEINBERG CEROY, Juiz em substituição da 9ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do
art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, divulga o recebimento da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo seguinte partido:
MUNICÍPIO

PARTIDO

PONTAL DO

SOLIDARIEDADE

ARAGUAIA
BARRA DO

MDB

GARÇAS
ARAGUAIANA

DEM

RESPONSÁVEIS
Laura Letícia Castro - Presidente
Alvanuzia c. dos Santos - Tesoureiro
Benier Marcos Silva - Presidente
José Jacó Sobrinho Filho - Tesoureiro
Jairo Dutra Correa - Presidente
Antonio Correa Filho - Tesoureiro

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 ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do cartório eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Barra do Garças, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu,__________________________, Bethânia Nunes Ferreira, servidora requisitada do
Cartório da 9ª ZE/MT, digitei, conferi e segue assinado pelo chefe de cartório o presente edital.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

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

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

Cadastro Eleitoral
ASE
Cadastro
Eleitoral ASE
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Documentos
recebidos
Documentos
recebidos

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
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) 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

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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Boletins de urna e Zerésima - Barra do Garças,
Eleições

Pontal do Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General

2008

10 anos

2004

10 anos

2008

10 anos

2007

10 anos

2014

1 ano

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

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

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
Expedientes

eventualmente existente no cartório (Termos de
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,

Expedientes

termo de cooperação, documentos do cadeião,
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
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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WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório
Aut. Port. 03/2017/9ZE

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 34/2019 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
EDITAL Nº 34/2019
A Excelentíssima Senhora Janaína Cristina de Almeida, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os órgãos
partidários

abaixo

relacionados

apresentaram

DECLARAÇÃO

DE

AUSÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO DE 2018, conforme consta nos autos abaixo
indicado, que se encontram à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 15 Zona Eleitoral de
Mato Grosso.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos no exercício de
2018 de órgãos partidários municipais que seguem abaixo:
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT:
Número do Processo

Partido / Responsáveis
Partido Social Cristão - PSC

23-22.2019.6.11.0015

Sergio Aparecido Gonçalves - Presidente
Gelzely Martins da Silva - Tesoureira

PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, o
Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, poderá apresentar impugnação em
petição fundamentada e acompanhada das provas, indícios e circunstâncias que demostrem a
existência de movimentação financeira ou bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Eu,_____________, Marion Yudi Arai Ohira, técnico judiciário, digitei e conferi
o presente edital que é assinado pela MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
São Félix do Araguaia/MT, 24 de maio de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

EDITAL Nº 35/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018
EDITAL Nº 35/2019
A Excelentíssima Senhora Janaína Cristina de Almeida, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os órgãos
partidários abaixo relacionados prestaram contas relativas ao exercício financeiro de 2018,
conforme Balanço Patrimonial e Demonstrativos de Resultados do exercício, que se encontram à
disposição dos interessados no Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze)
dias após a publicação deste Edital , na forma do disposto no artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e
do artigo 31, §1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias,
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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do artigo 31, §1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias,
mediante prévia identificação, sendo os custos a cargo do requerente.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas partidárias anuais, referentes ao exercício
financeiro de 2018, dos órgãos partidários abaixo relacionados:
MUNICÍPIO DE ALTO ALTO BOA VISTA/MT:
Número do
Processo

Partido / Responsáveis

Link:

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

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

Marcos Antonio Dognani - Presidente

arquivos/downloads/conta_partidaria-

27-59.2019.6.

Afonso Marcio Braga Nascimento - ptb-alto_boa_vista-2018-

11.0015

Tesoureiro
José

Genilson

20190524100337636Brayner,

OAB/GO: c5a2df179deb7b2bc08950a3a2731569.

35.137 - Advogado

pdf

MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT:
Número do
Processo

Partido / Responsáveis
Partido Social Democrático - PSD
Elizeth Nunes de Sousa - Presidente

40-58.2019.6.

Layo Henrique Cardoso de Sousa -

11.0015

Tesoureiro
Daniela Caetano de Brito, OAB/MT:
9.880/O - Advogado

Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads/conta_partidariapsd-luciara-2018-201905240958399492a4f67bd741586102004a23068686bcd.
pdf

MUNICÍPIO DE ALTO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT:
Número do
Processo

Partido / Responsáveis

Link:

Partido da Mulher Brasileira - PMB

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

Aparecida dos Santos Brandão - arquivos/downloads/conta_partidaria63-04.2019.6.

Presidente

pmb-sao_felix_do_araguaia-2018-

11.0015

Luciana Aparecida Zuliano - Tesoureira 20190524100147164Danilo Schembek Souza, OAB/MT: e2fbc135add881c8227d31abb78aaf97.
19.907/O - Advogado

pdf

PRAZO: Findo o prazo de 15 (quinze) dias acima mencionado, abre-se novo espaço temporal de 5
(cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer Partido Político impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 35 da Lei n.º 9.096/95, c
/c o art. 31, §3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Eu,_____________, Marion Yudi Arai Ohira, técnico judiciário, digitei e conferi
o presente edital que é assinado pela MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
São Félix do Araguaia/MT, 24 de maio de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

DESPACHOS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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DESPACHOS
PROCESSO Nº 73-48.2019.6.11.0015 - DESPACHO
PROCESSO Nº 73-48.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em vista da ineficácia de meios alternativos, DETERMINO a intimação do Partido Trabalhista
Brasileiro via oficial de Justiça.
Cumpra-se.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral.
São Félix do Araguaia/MT, 24 de maio de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 65-71.2019.6.11.0015 - DESPACHO
PROCESSO N° 65-71.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL (ANTIGO PARTIDO DA REPÚBLICA) DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Compulsando os autos, vislumbra-se que, embora regularmente notificada, a agremiação partidária
manteve-se inerte. Dito isso, com fulcro no art.30, "III" e seguintes da Resolução 23.546/2017,
DETERMINO a imediata suspensão de quotas do fundo partidário, a juntada dos extratos
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a colheita e certificação nos autos
das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Ato contínuo, abra-se vistas ao Ministério Público, para manifestação e, logo após, expedição de
edital, abrindo vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral.
São Félix do Araguaia/MT, 24 de maio de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 38/2019
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, na forma do disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER a todos os candidatos, partidos políticos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral,
bem como qualquer outro interessado, que o partido político abaixo listado apresentou
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL referente às Eleições Gerais 2018. O interessado terá o prazo
de 03 (três) dias para impugná-las, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
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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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2018/2022802018/98990/4
/12
Município de Vila Rica/MT
Protocolo

Processo

Partido Político
Partido Democrático Trabalhista - PDT

8.545/2019

46-62.2019.6.11.0016

Enio Ferreira de Moraes - Presidente
Alaor Vaz de Souza - Tesoureiro
Advogado: Leonardo Schwingel - OAB/MT 21.100/0

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

EDITAL Nº 39/2019
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 o órgão
partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme consta nos autos abaixo indicado
que se encontra 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.
VILA RICA
Processo nº

Partido Responsáveis
Partido Progressistas - PP

19-79.2019.6.11.0016

Iris José da Silva - Presidente
Eliana Lopes de Souza Silva - Tesoureira
Advogado: Pierre Fabrício Gouveia de Oliveira - OAB/MT 17.450-B

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 vinte e três 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AÇÃO PENAL - INTIMAÇÃO
Processo n.º : 13-72.2019.6.11.0016
Protocolo n.º : 6.297/2019
Autor : Ministério Público Eleitoral
Réu : Dejair José de Souza
DESPACHO
Defiro o requerimento do Ministério Público Eleitoral (fls. 92).
Expeça-se carta precatória para intimação do acusado, instruindo-a com cópia deste despacho e
do requerimento de fls. 92.
Vila Rica-MT, 22 de março de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017
Protocolo: 9.387/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB VILA RICA
/MT
Interessado: Roberto Casagrande - Presidente
Interessado: Sérgio Roberto Junqueira Zocolli Filho - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zocolli Filho OAB/MT 18.709-B
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes ao exercício de 2017.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas de 2017 do
partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 06/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 9-69.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 6.691/2018.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, recebo a presente
prestação de contas como requerimento de regularização de situação de inadimplência; ao ensejo,
determino seja o processo em tela autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas
na decisão prevista no § 3º.
Prossiga-se com o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 23 de maio de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017
Processo n.º: 10-20.2019.6.11.0016
Protocolo: 4660/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Movimento Democrático Brasileiro - MDB VILA RICA/MT
Interessado: Luiz Gustavo Bernacchi - Presidente
Interessado: José Alves Ferreira - Tesoureiro
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB/MT N.º 12.781
DESPACHO
Em que pese a extrapolação do prazo para o cumprimento do despacho de fls. 05, os interessados
apresentaram procuração e demais documentos determinados no art. 59, §1º, inciso III, da
Resolução do TSE n.º 23.546/2017, conforme fls. 09/33, o que demonstra o interesse em
regularizar a situação de inadimplência da agremiação. Assim, determino o prosseguimento do
feito.
Vila Rica-MT, 22 de maio de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PC 118-80.2018
PROCESSO Nº: 118-80.2018.6.11.0017
PROTOCOLO: 24.984/2018
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: PSDB - Nova Marilândia/MT
ADVOGADA: Dra. Vanessa da Silva Leite Mulinário Pansini - OAB/MT: 26441/0
SENTENÇA

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - atinente à arrecadação e gastos 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. 2928

Cuiabá, segunda-feira, 27 de maio de 2019

23

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - atinente à arrecadação e gastos de
recursos financeiros utilizados pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB da cidade de Nova Marilândia/MT, nos termos da Resolução 23.553/2017.
Recebidas as contas foi publicado o edital 27/2019, fls. 43/44, não havendo impugnação no prazo
legal.
Em Parecer Conclusivo, a examinadora, responsável pela análise, recomenda a aprovação com
ressalvas das contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação com ressalvas, tendo em vista que não houve apresentação de contas parcial e a final
foi entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, da Resolução 23.553/2017, bem como não
foram apresentados os extratos bancários de doações de campanha e de outros recursos, já que
não foi realizada abertura de contas bancárias.
É o relatório. Decido.
Tem razão o Ministério Público Eleitoral.
Como visto no relatório, cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - atinente à
arrecadação e gastos de recursos financeiros utilizados pelo PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - da cidade de Nova Marilândia/MT, nos termos da
Resolução 23.553/2017.
Apreciadas as contas à luz dessas normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Não há registro de impugnação, bem como não foi constatado o recebimento de recursos de fontes
vedadas, origem não identificada ou recurso do Fundo Partidário.
O Parecer Conclusivo encartado recomenda a aprovação com ressalvas, pois a prestação de
contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada por extratos,
uma vez que não foi realizada a abertura de contas bancárias.
Desta feita, verifica-se que os partidos políticos, nos termos do artigo 10, §1º, II, da Resolução TSE
23.553/2017, estão obrigados a abrir conta bancária até o dia 15 de agosto do ano eleitoral.
As contas bancárias encontradas pelo Sistema SPCE correspondem às contas abertas para as
Eleições de 2016, conforme análise conclusiva do cartório eleitoral.
Ante o exposto, em consonância com entendimento do Ministério Público Eleitoral, nos termos do
artigo 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS
COM RESSALVAS as contas - ELEIÇÕES 2018 - atinente à arrecadação e gastos de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - da cidade
de Nova Marilândia/MT.
P.R.I.
Ciência ao Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se em arquivo próprio com as praxes cartorárias.
Cumpra-se. Às providências.
Arenápolis/MT, 22 de maio de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÃO 2018
EDITAL N.º 37/2019
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EDITAL N.º 37/2019
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
a eleitora abaixo elencado, que, nos autos do processo abaixo descrito, em curso perante esta
Zona Eleitoral, foi proferida sentença em que aplicou multa, no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco
reais e catorze centavos), para cada turno faltoso.
Mesário Faltoso

Inscrição Eleitoral

Processo

PEDRO FERRO JÚNIOR

034973061805

3-22.2019.6.11.0018

RAQUEL LOPES DA SILVA

033915191899

30-05.2019.6.11.0018

Publique-se o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) vezes
consecutivas. Fica o(s) mesário(s) faltoso(s) intimado(s) do teor da sentença, inclusive para,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da última publicação, apresentar recurso ou fazer o
recolhimento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito julgado da decisão.
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 20
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 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 133-43.2018.6.11.0019
Classe: Processo Administrativo
Interessado: 19ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
Município: Tangará da Serra/MT
Vistos, etc.
Trata-se de processo administrativo relativo à REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE
DADOS BIOMÉTRICOS realizada no município de TANGARÁ DA SERRA-MT, determinada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio da Resolução n.º 2.128/2018, levada a efeito
por este juízo no período de 3 de dezembro de 2018 a 26 de abril de 2019.
Nos termos propostos na mencionada resolução, publicou-se o Edital n.º 027/2018, de convocação
dos eleitores do Município de Tangará da Serra, no DJE n.º 2807, fls. 16/18, afixado no átrio do
Cartório Eleitoral.
Após o encerramento dos trabalhos, procedeu-se a juntada de relatório da relação de inscrições
não apresentadas à revisão (fls. 38-422) e também relatório sintético dos eleitores revisados (fl.
423-968-v).
Em manifestação, o Ministério Público Eleitoral apontou o cumprimento das diretrizes
estabelecidas pela Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018, opinando, ao final, pelo cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão (fl.970).
É o que merece relato. Decido.

Durante todo o período de revisão não houve qualquer incidente que pudesse comprometer a
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Durante todo o período de revisão não houve qualquer incidente que pudesse comprometer a
regularidade dos trabalhos, bem como todas as diligências necessárias foram realizadas, em
especial aquelas determinadas por este juízo para a constatação e certificação das informações
prestadas por eleitores em seus requerimentos.
O artigo 21 da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018 dispõe que o Juízo determinará, após a
manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral, o cancelamento das inscrições
pertencentes aos eleitores que não comparecerem à revisão.
Registra-se que o eleitorado de Tangará da Serra-MT teve a sua disposição uma estrutura
suficiente para atendimento durante o período de revisão, contando com servidores efetivos,
requisitados, cedidos e estagiários que permitiram o funcionamento de 3 (três) unidades de
atendimento, a saber: Cartório Eleitoral (das 7 às 19hs); Centro Cultural (das 7 às 17hs) e
Prefeitura Municipal (das 07 às 17hs - posto de colete inicialmente funcionando na Câmara
Municipal e transferido para o auditório da Prefeitura em razão do espaço físico)
Foram realizados ainda plantões nos finais de semana do mês de março das 08:00 às 18:00 aos
sábados.
Além disso, a convocação dos eleitores para comparecimento à revisão do eleitorado foi divulgada
por diversos meios à disposição no município (TV, rádio, faixas, cartazes, redes sociais), tendo
sido revisados 30.205 inscrições eleitorais, atingindo ao fim do processo mais de 70% do
eleitorado alvo atendido. Outrossim, aos eleitores que não compareceram, não lograram
comprovar seu domicílio eleitoral ou não sanaram suas pendências, bem como aqueles que não
contam nas exceções previstas no §1º, do artigo 21, da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018, impõese o CANCELAMENTO da inscrição eleitoral a 17.628 ausentes abaixo relacionados
Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Eleitoral acostado à fl. 225. "Ex positis", nos
termos do art. 21 da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018 e em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores NÃO
REVISADOS do município de TANGARÁ DA SERRA-MT, mediante o registro do código ASE 469
em seu histórico eleitoral.A relação pode ser consultada no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_sentenca-13343.2018.6.11.0019-20190524101511920-e2fc6efe2e0e0ed22d8fac4a74ed5494.pdf
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e aguarde-se o decurso do prazo recursal.
Após retornem conclusos para providências relativas a eventual recurso ou para emissão de
relatório final.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2019.
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 58-98.2018.6.11.0020
Protocolo 15.366/2018
Interessado: Claudia Maciel Bruehmuller
Interessado: Partido Patriota
Interessado: Partido Progressista
Vistos etc.

Trata-se de procedimento autuado ex officio pelo Cartório Eleitoral para apurar a possível
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Trata-se de procedimento autuado ex officio pelo Cartório Eleitoral para apurar a possível
duplicidade de filiações partidárias efetivadas pela eleitora Claudia Maciel Bruehmueller ao Patriota
e ao Partido Progressista, identificada após o batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
nas listas de filiados submetidas à Justiça Eleitoral pelos partidos políticos em abril de 2018.
Devidamente notificados, a eleitora e os partidos políticos envolvidos não apresentaram resposta.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cancelamento de ambas as filiações da Requerida.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório, decido.
A princípio cumpre fazer um breve introito sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso sub judice.
A liberdade de associação político-partidária é um direito político acolhido pela Constituição
Federal de 1988 entre o rol dos direitos e garantias fundamentais atribuídos aos cidadãos
brasileiros.
O regulamento do tema se deu através da Lei nº 9.096/1995 que, em seu Capítulo IV, previu,
dentre outros casos de cancelamento da filiação partidária, a filiação a outro partido político, desde
que a pessoa comunique o fato ao Juízo da Zona Eleitoral de origem (art. 22, inciso V). Por
conseguinte, estabeleceu, após as alterações introduzidas pela Lei nº 12.891/2013, que "Havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais" (parágrafo único).
Assim, após a interpretação do dispositivo, conclui-se que o legislador, ao se referir à filiação "mais
recente", procurou solucionar os casos em que os eleitores se filiam a mais de um partido em
momentos distintos, sendo um mais recente que o(s) outro(s), subsistindo como causa de
cancelamento de ambos os vínculos os casos de filiações simultâneas.
Nesse sentido, inclusive, a Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso expediu o Provimento
CRE/MT nº 6/2014 onde dispôs que "o Juiz Eleitoral declarará a nulidade de ambas as filiações se
comprovado que ocorreram na mesma data" (art. 12, § 1º).
Feitas tais considerações iniciais, verifica-se no caso vertente que as filiações da Requerida devem
ser canceladas.
Isso porque, segundo o relatório acostado pelo Cartório Eleitoral aos autos e que, diga-se, não foi
contestado pela Requerida ou pelos partidos envolvidos, ambas as filiações ocorreram na mesma
data (04/04/2018) - fls. 03.
Nesse sentido este Juízo da 20ª Zona Eleitoral já decidiu anteriormente nos autos dos Processos 843.2016.6.11.0020 e 10-13.2016.6.11.0020. Este, inclusive, é o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso que, em Habeas Corpus julgado após as alterações trazidas pela Lei nº
12.891/2013, decidiu que "Para configuração de duplicidade de filiação exige-se o dolo e a
simultaneidade temporal das inscrições da paciente nos partidos" (Habeas Corpus n 4249,
ACÓRDÃO n 24139 de 09/06/2014, Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK, Publicação: DEJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 1662, Data 16/06/2014, Página 1-5).
Destarte, ante a duplicidade das filiações, caracterizada pela simultaneidade dos vínculos, elas
devem ser canceladas.
Ante o exposto, determino, em consonância com o judicioso parecer Ministerial, o
CANCELAMENTO das filiações da eleitora Claudia Maciel Bruehmueller ao Patriota e ao Partido
Progressista, ambas com data de 04/04/2018, nos termos do art. 12, §1º, do Provimento CRE/MT
nº 6/2014.
Proceda-se o Cartório Eleitoral aos ajustes necessários no Sistema de Filiações Partidárias para a
efetivação desta decisão.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o parquet pessoalmente.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se o parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, 19 de novembro de 2018.
CARLOS JOSÉ RONDON LUZ
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 41/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc...TORNA PÚBLICO, a todos quantos o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, o órgão municipal da agremiação Partido
Social Liberal - PSL de Lucas do Rio Verde/ MT abaixo relacionado apresentou na forma disposta
no artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício de 2018.
PARTIDO

PROCESSO

PSL

45-62.2019.6.11.0021

RESPONSÁVEL
Presidente: SILVIO ANTONIO
FAVERO
Tesoureiro: Maycon Wegner

ADVOGADO
Sidnéia Adriana Fávero
OAB/MT 5220

É facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital,
apresentar impugnação através de petição fundamentada e acompanhada das provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis pelo respectivo partido
no ano de 2018, conforme disposto no artigo 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e no artigo 45, I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017. E para que se lhe de ampla divulgação, o presente edital será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da
21ª zona Eleitoral. Dado e passado neste cidade de Lucas do Rio Verde aos 24 dias do mês de
maio de 2019. Eu, Aparecida Juraci de Morais, ____________Servidora Requisitada, que o fiz
digitar.
FERNANDA ARRUDA DO CARMO FALABRETTI
Técnica Judiciária

EDITAL 40/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos quantos o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, o órgão municipal da agremiação Partido
AVANTE de Lucas do Rio Verde/ MT abaixo relacionado apresentou na forma disposta no artigo
45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS, relativa ao exercício de 2018.
PARTIDO

PROCESSO

RESPONSÁVEL

ADVOGADO
Janice Maria Longhi
Giotto

AVANTE

44-77.2019.6.11.0021

Presidente: Joelmir Ferreira Leite OAB/MT 8699
Tesoureira: Cristiane Soares dos Ana Paula Becker
Santos

OAB/MT 21773
Maria Claudia Giaretta
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OAB/MT 18878
É facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital,
apresentar impugnação através de petição fundamentada e acompanhada das provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis pelo respectivo partido
no ano de 2018, conforme disposto no artigo 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e no artigo 45, I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017. E para que se lhe de ampla divulgação, o presente edital será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da
21ª zona Eleitoral. Dado e passado neste cidade de Lucas do Rio Verde aos 24 dias do mês de
maio de 2019. Eu, Aparecida Juraci de Morais, ____________Servidora Requisitada, que o fiz
digitar.
FERNANDA ARRUDA DO CARMO FALABRETTI
Técnica Judiciária

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

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 25-68.2019.6.11.0022
Petição (Protocolo nº 7.185/2019)

Interessados: PR - Sinop/MT, José Carlos Ramalho da Silva, Neri José Chiarello e Roger
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Interessados: PR - Sinop/MT, José Carlos Ramalho da Silva, Neri José Chiarello e Roger
Schallenberger
Advogado: Marcel Natari Vieira - OAB/MT nº 13.422
Objeto: Fica o prestador de contas, Neri José Chiarello, INTIMADO, por intermédio do advogado
subscritor do encaminhamento destas contas acima elencado, a juntar aos autos instrumento de
mandato, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 37, § 6º, da Lei nº 9.096/95 c/c artigo 76,
do Código de Processo Civil e artigo 48, § 7º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sob pena de
indeferimento das contas.
Sinop-MT, 24 de maio de 2019.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Técnico Judiciário
Portaria n° 1/2012 - 22ª ZE - Sinop/MT

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 29/2019/25ªZE/MT - DUPLICIDADE
PRAZO: 3 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, Juiz da 25ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que do presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi identificada duplicidade das inscrições
seguintes:
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº : 0170 7225 1856
COINCIDÊNCIA Nº : 1DMT1902629112
UF : MT
ZONA : 25
SEÇÃO : 0083
DATA DOMICÍLIO : 29/07/1993
ELEITOR(A) : LUIS CARLOS MASSARY
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº : 0373 1612 1856
COINCIDÊNCIA Nº : 1DMT1902629112
UF : MT
ZONA : 25
SEÇÃO : 0084
DATA DOMICÍLIO : 07/05/2019
ELEITOR(A) : LUIS CARLOS MASSARY
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz
Eleitoral publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume deste Cartório da 25ª Zona
Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/MT.
Eu, _________________, Antonio Batista de Luna, Chefe de Cartório, , subscrevo.
Pontes e Lacerda/MT, 24 de maio de 2019.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório
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EDITAL Nº 25/2019/25ªZE - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO - 25ª
ZONA ELEITORAL - PONTES E LACERDA/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ
DA 25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Resolução n.º 624
/2010-TRE-MT e na forma da lei,
TORNA PÚBLICA a abertura de seleção de 1 (um) estagiário de nível superior para o Cartório da
25ª Zona Eleitoral, com Sede no Município de Pontes e Lacerda/MT, dentre os estudantes
regularmente matriculados e com frequência efetiva em curso de Nível Superior na área de Direito,
nos termos abaixo especificados:
1. NÚMERO DE VAGAS: 1 (uma)
2. VALOR DA BOLSA: R$ 800,00 (oitocentos reais)
3. VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 7,00 (sete reais) por dia útil estagiado.
4. CARGA HORÁRIA: 25 horas semanais - 5 horas diárias.
5. PERÍODO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, prorrogável até o limite de 2 (dois) anos.
6. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
6.1. Somente poderão participar da concorrência à vaga de estágio:
a. estudantes do curso de Nível Superior na área de Direito;
b. estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no curso de
Direito, em instituição pública ou particular credenciada;
c. estudantes que cursam entre o 4º (quarto) e o 7º (sétimo) semestre do Curso de Direito;
6.2. É vedada a contratação de estagiário:
a. que participe simultaneamente de outro Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para a
conclusão do curso e desde que tenha compatibilidade de horário durante todo o estágio nesta 25ª
Zona Eleitoral;
b. cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau com membros, juízes, promotores e
servidores do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive requisitados;
c. cônjuge, companheiro ou parente de políticos em exercício de mandato eletivo ou de candidatos
a cargo eletivo;
d. estudantes pertencentes a diretórios de partidos políticos ou filiados a partidos políticos.
7. FASES DO RECRUTAMENTO:
7.1. Os interessados devem comparecer ao Cartório Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed.
Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT), no período compreendido entre os dias 27
e 28 de junho do corrente ano, das 08:00 às 13:00, munidos de curriculum vitae, momento em que
será preenchido formulário de inscrição/entrevista/identificação, recebendo protocolo expedido por
este Juízo Eleitoral, servindo como comprovante da inscrição tempestiva do estudante.
Além do documento supra, o aluno, no mesmo período, deverá apresentar o Histórico Escolar e
Atestado de Matrícula, todos devidamente emitidos pela Instituição de Ensino.
Objetivando atender o item "6.1, c" deste edital, do Atestado de Matrícula necessitará constar
expressamente em qual semestre o estudante encontra-se matriculado.
O Histórico escolar deverá contemplar o Coeficiente de Rendimento do estudante.
7.2. Os 10 (dez) candidatos, dentre os inscritos, com o melhor Coeficiente de Rendimento
constante do histórico, serão selecionados para a realizarão de uma prova objetiva.
7.3 Para atender o item "8.2", o estudante, ao fazer sua inscrição, declara aceitar, caso
selecionado na primeira fase descrita no item "7.2", a publicação do seu nome juntamente com a
pontuação do Coeficiente de Rendimento no edital previsto no item "7.4".
7.4 Os nomes dos 10 (dez) candidatos com melhor Coeficiente de Rendimento serão publicados
em ordem alfabética, por edital disponibilizado, até 10 (dez) dias antes da aplicação da prova
objetiva, no mural do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
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em ordem alfabética, por edital disponibilizado, até 10 (dez) dias antes da aplicação da prova
objetiva, no mural do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso - DJE/TRE/MT; devendo os inscritos acompanharem esse resultado
preliminar para certificarem sua participarão na segunda fase desta seleção.
7.5 A segunda fase da seleção será realizada com a aplicação de prova objetiva contendo 20
(vinte) questões acerca de Direito Constitucional, Eleitoral e Processual Civil, na data de 15 de
julho, das 08:00 às 10:00, a ser realizada em sala de aula na sede do Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso - CEFAPRO, localizada na Av.
Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT (ao lado do
Cartório Eleitoral).
7.6 Cada uma das respostas corretas, cujo registro, para ser considerado, deverá ser feito no
gabarito disponibilizado juntamente com a prova, valerá 1 (um) ponto.
7.7 Serão desconsideradas as respostas realizadas fora do gabarito, bem como aquelas questões
que receberem mais de uma resposta.
8. DO RESULTADO:
8.1. O Juízo da 25ª Zona Eleitoral publicará edital com lista de classificação em ordem decrescente
de desempenho de todos os participantes da segunda fase da seleção (item 7.5), considerando
aprovado o que obtiver a maior pontuação na prova (objetiva).
8.2. Em caso de obtenção de mesma pontuação na prova objetiva, servirá como critério de
desempate o Coeficiente de Rendimento previsto no item "7.2" e "7.3" deste documento,
considerando aprovado o de maior pontuação nesse critério.
8.3. Sendo ainda insuficiente o critério anterior, ficará aprovado o candidato com maior idade.
8.4. Desse resultado final caberá recurso no prazo de 3 (três) úteis, contados da data de
publicação do respectivo edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso - DJE/TRE/MT.
8.5. Acaso o candidato aprovado, no prazo e modos estipulados por este Juízo, não realize a
entrega da documentação exigida para a lavratura do termo de estágio ou vindo a desistir do
programa de estágio nos primeiros 90 (noventa) dias (corridos) da assinatura do respectivo termo,
será disponibilizada a vaga para o candidato melhor colocado na ordem de classificação publicada
pelo edital previsto no item "8.1".
8.6. O procedimento da ocupação da vaga de estágio previsto no item "8.5" poderá se repetir,
pelos mesmos motivos, até o transcurso de 90 (noventa) dias (corridos) da data de assinatura do
primeiro termo de estágio pelo candidato inicialmente aprovado nesta seleção.
8.7. Ficando desocupada a vaga de estágio após os 90 (noventa) dias da assinatura do primeiro
termo de estágio ou não havendo mais classificados interessados em ocupa-la, será realizada
nova seleção, caso autorizada pela Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT.
9. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
9.1 O estudante aprovado, deverá entregar os documentos relacionados abaixo no prazo de 3
(três) dias úteis, após o término do prazo de recurso sobre o resultado final desta seleção:
a. Declaração de ausência de parentesco com membros, juízes, promotores e servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como de não parentesco com detentores de
mandato eletivo e candidatos;
b. Declaração de Não Filiação Partidária;
c. Declaração de não acumulação de estágio;
d. Comprovante de endereço;
e. Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor;
f. Dados da agência bancária e conta corrente para depósito do valor da bolsa-estágio;
g. Certidão de Quitação Eleitoral;
h. Comprovante da Situação Cadastral no CPF;
i. Atestado de frequência da sua unidade de ensino;
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h. Comprovante da Situação Cadastral no CPF;
i. Atestado de frequência da sua unidade de ensino;
10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. Para o efeito do cálculo da bolsa e do auxílio transporte, será considerada a frequência
mensal do estagiário.
10.2. Os inscritos ficam cientes, sob pena de desligamento do estágio, que deverão, caso
aprovado, se adequar, de acordo com a carga horária acima mencionada, ao horário de
funcionamento do Cartório Eleitoral (7:30 às 13:30 ou outro determinado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso).
10.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no ato da inscrição. O candidato que fornecer dados incorretos, ou que fizer declarações
falsas, inexatas, ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
terá cancelada sua inscrição, ou desligado do programa de estágio, sem prejuízo de outras
responsabilizações.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, a
autoridade judiciária mandou que expedisse o presente edital, que será afixado, como de costume,
no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE/TRE/MT).
Dado e passado nesta cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, aos 15 (quinze) dias
do mês de maio (5) de dois mil e dezenove (2019), eu, Antonio Batista de
Luna__________________, Chefe de Cartório, digitei.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO: 55-94.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

55-94.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

5.402/2019
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PP - VALE DE SÃO

INTERESSADO:

DOMINGOS/MT

ADVOGADO:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO - OAB/MT Nº 2.650

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Vale de São Domingos/MT.
O referido órgão partidário deixou de prestar as contas parciais. Porém, as contas finais foram
apresentadas tempestivamente.
Publicou-se o Edital nº 016/2019, no DJE do TRE-MT n.º 2900/2019, dando-se publicidade às
contas de campanha e abrindo-se prazo para impugnação em atenção ao artigo 56 da Res-TSE nº
23.553/2017.
Sobreveio o parecer técnico conclusivo, no qual a unidade técnica manifestou pela aprovação das
contas com ressalvas.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.

De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
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De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 21/22), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da ResoluçãoTSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução-TSE nº. 23.553/2017.
Vale salientar, ainda, que a análise técnica da prestação de contas visa, notadamente, detectar o
recebimento de fontes vedadas, o recebimento de recurso de origem não identificada, extrapolação
do limite de gastos, omissão de receitas e gastos eleitorais e não identificação de doadores
originários, consoante o artigo 68 da Res-TSE nº 23.553/2017.
In casu, o parecer técnico apontou que: 1) não foi encontrada nenhuma doação de fundo
partidário; 2) a prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, o que foi
confirmado pelos extratos bancários; e 3) a conta bancária do partido foi encerrada.
Com efeito, consoante o exame técnico e a manifestação ministerial, a aprovação das contas com
ressalvas é medida que se impõe.
Isso porque a não abertura de conta bancária pela agremiação partidária municipal não é
irregularidade grave a ensejar a reprovação das contas, pois, como se trata de eleições gerais, em
que há disputa de cargos federais e estaduais, as atividades se concentram nos órgãos partidários
nacionais e regionais.
Além disso, a impropriedade de não prestação de contas parcial é de cunho formal e não
compromete a lisura das contas, uma vez que restou sanada com a apresentação das contas
finais, permitindo, assim, a fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da
lei.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 77, II, da Res-TSE nº
23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO
PROGRESSISTA - PP de Vale de São Domingos/MT.
P.R.I.C.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 21 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 43-80.2019.6.11.0025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2018
PROCESSO:

43-80.2019.6.11.0025 - Prestação de Contas - Eleições 2018

SADP:

1.525/2019

INTERESSADO:

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

Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO VERDE - PV do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
O referido órgão partidário não apresentou a prestação de contas parcial e a final.
Devidamente notificado para apresentá-las, o órgão partidário estadual permaneceu inerte,
frisando-se que o órgão partidário municipal não está vigente.
Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
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Decorrido o prazo da aludida notificação, o Cartório Eleitoral acostou aos autos os documentos
requeridos às fls. 24/25.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 26/28), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da Resolução
TSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ademais, segundo o artigo 30, IV, da Lei das Eleições e 52, incisos IV e VI, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, quando o partido político, regularmente notificado para prestar contas em três dias,
permanecer omisso, as contas serão julgadas não prestadas.
In casu, a agremiação partidária estadual foi citada no endereço informado no Sistema SGIP (fls. 12
/14), em razão da agremiação municipal estar não vigente, atendendo o disposto no art. 49, §§ 1º,
2º e 3º, da Resolução TSE nº. 23.553/2017, considerando-se válida a citação encaminhada para o
endereço informado no Sistema (art. 274, p.u., do CPC).
Assim, a agremiação partidária manteve-se inerte quanto à obrigação de prestação de contas
eleitorais.
Com efeito, o Parquet se manifestou pela não prestação das contas.
Posto isto, acolhendo a manifestação ministerial, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei 9.504
/1997 e 77, IV, "a", da Resolução TSE nº. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO VERDE - PV do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT relativas às Eleições
Gerais 2018.
Consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal até que seja regularizada a
situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
P.R.I.C.
Intime-se o respectivo partido político acerca desta sentença via publicação no DJE/TRE-MT, bem
como por intermédio de mandado enviado ao endereço eletrônico registrado no SGIP.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do SD através dos emails cadastrados no SGIP para que não distribuam recursos do Fundo Partidário ao respectivo
órgão municipal enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 22 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

AUTOS: 81-92.2019.6.11.0025
Protocolo: 8.855/2019
Espécie: Prestação de Contas
Partido: Partido da Mulher Brasileira - PMB
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Danilo Borges Coelho - OAB/MT nº 26.030
Vistos,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Vistos,
Trata-se de autos de prestação de contas referentes ao Exercício Financeiro de 2018 do Partido da
Mulher Brasileira - PMB de Pontes e Lacerda/MT. Contudo, verifica-se, mediante consulta ao
sistema SADP, a litispendência do presente feito com o processo de nº 63-71.2019.6.11.0025
(SADP nº 7.524/2019), autuado em razão da apresentação voluntária das contas pelo Partido em
epígrafe em 10/05/2019.
É breve o relatório. Decido.
Diante da autuação de processo com o mesmo objeto do presente (Processo de nº 6371.2019.6.11.0025), devido à litispendência verificada entre o mencionado processo e o presente,
determino a EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso
V, do Código de Processo Civil.
P.R.I., ressaltando-se que, tendo em vista o princípio da celeridade e da economicidade, devem
ser intimados, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico, da presente sentença os causídicos
devidamente habilitados no processo de nº 63-71.2019.6.11.0025.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se. Após, arquive-se com as anotações de praxe.
Pontes e Lacerda-MT, 20 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 04/2019/25ªZE
Suspensão do expediente, tendo em vista a necessidade de realização de dedetização do prédio,
sede do Cartório da 25ª Zona Eleitoral.
O JUIZ DA 25ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de realização do serviço de dedetização, a ser feita
neste Cartório Eleitoral, sede da 25ª Zona Eleitoral, pela Empresa Organizações Soares,
contratada para prestação de serviços de limpeza nesta serventia eleitoral;
CONSIDERANDO que a efetivação do procedimento enseja a interdição do local por um período
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, posto que não é recomendável a permanência de pessoas
concomitantemente à realização desse serviço, assim como para evitar o contato de pessoas que
buscam atendimento com os produtos nocivos à saúde;
RESOLVE
Art. 1º SUSPENDER o expediente do cartório da 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso na data de 21
de junho de 2018 (sexta-feira);
Art. 2º DETERMINAR, assim, que os prazos processuais que iniciem-se e/ou encerram-se no dia
21 de junho de 2019, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como, no átrio desse Cartório Eleitoral.
Registre-se, cumpra-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Secretaria de Gestão de Pessoas, à
Corregedoria e à Diretoria Geral do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
Pontes e Lacerda-MT, 20 de maio de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 90-45.2019.6.11.0028 - CLASSE: PC
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2018 - Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) - São José do Xingu
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro, OAB/MT n. 12.781
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas do partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), de São José do Xingu, referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 26/03/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 6, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2018, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de extrato relativo à agremiação partidária referente ao exercício financeiro de 2018 no Sistema
mencionado;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2018, assim como
verifica-se a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em razão dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

PROCESSO Nº 100-89.2019.6.11.0028 - CLASSE: PC
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2018 - Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) - Confresa/MT
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro, OAB/MT n. 12.781
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas do partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), de Confresa, referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 02/05/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 6, portanto, após o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2018, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a
existência de conta bancária para o CNPJ do partido político, que possui apenas o lançamento de
débito no valor de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) referente a tarifas bancárias
durante o exercício financeiro de 2018;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2018, assim como
verifica-se a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em razão dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 20/2019
RELAÇÃO DE ÓBITOS REGISTRADOS NO CADASTRO ELEITORAL ENTRE OS MESES DE
JUNHO DE 2018 E ABRIL DE 2019
(PRAZO 10 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral, determinou e
o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 5/2015/38ªZE, tornam pública,
para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77,
II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais canceladas por registro de
falecimento, no âmbito deste Juízo, entre os meses de junho de 2018 e abril de 2019, também
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-20-2019-20190523121912057-882fbefdd571d8f77ef40d36ffde3429.
pdf 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 no
Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Cartório Eleitoral. NADA MAIS.
Santo Antônio do Leverger-MT, 23 de maio de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 18/2019 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
* Republicação de matéria em virtude de alteração em seu texto por falha na configuração de sua
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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* Republicação de matéria em virtude de alteração em seu texto por falha na configuração de sua
formatação.
EDITAL Nº 18/2019 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 15-10.2018.6.11.0038
Assunto: Duplicidade/pluralidade de inscrição (coincidência)
Interessado: FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS
Interessado: MARCELO MARQUES DA SILVA
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, em especial FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS, nascido em 28/08/1986
em Cuiabá - MT, filho de José Euclides Campos e de Genivalda Ferreira Campos, portador do RG
nº 0926389-3 SSPMT, e MARCELO MARQUES DA SILVA, nascido em 18/06/1985 em São Luís MA, filho de Joao Benedito da Silva e de Rita de Cassia da Silva, portador do RG nº 1022809-2
SSP/MT, residentes em endereços desconhecidos que ficam INTIMADOS do teor da sentença
exarada nos autos em epígrafe, para que, querendo, apresentem recurso no prazo de 3 (três) dias.
TEOR DA DECISÃO: "PROCESSO N.º 15-10.2018.6.11.0038
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO: FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS
INTERESSADO: MARCELO MARQUES DA SILVA
Vistos.
Cuida-se de procedimento relativo à coincidência biométrica 1dbiomt1816373846 apontada pelo
TSE por meio do sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), envolvendo as
digitais dos eleitores Fellipe Ferreira de Campos e Marcelo Marques da Silva abaixo identificados,
conforme fichas de coincidências de fls. 03/04.
INSCRIÇÃO ELEITORAL 036007641813
Eleitor: Fellipe Ferreira de Campos
Mãe: Genivalda Ferreira Campos
Pai: José Euclides Campos
Data de nascimento: 28/08/1986
Naturalidade: Cuiabá/MT
Domicílio eleitoral: Santo Antônio do Leverger/MT
Alistamento: 19/01/2017
INSCRIÇÃO ELEITORAL 035717481830
Eleitor: Marcelo Marques da Silva
Mãe: Rita de Cassia da Silva
Pai: João Benedito da Silva
Data de nascimento: 18/06/1985
Naturalidade: São Luiz/MA
Domicílio eleitoral: Cuiabá/MT
Alistamento: 04/05/2016
À fl. 11 verifica-se que foi publicado edital de notificação aos eleitores envolvidos.
Expedidos mandados de notificação para comparecerem ao Cartório Eleitoral para nova coleta de
dados, os eleitores não foram encontrados nos endereços por eles informados, conforme certidões
de fls. 23 e 34.
Em razão do não comparecimento dos eleitores para nova coleta de dados não é possível aferir se
se tratam de fato de pessoas diversas.
Do exposto, não havendo como desconsiderar a coincidência de dados biométricos dos eleitores
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Do exposto, não havendo como desconsiderar a coincidência de dados biométricos dos eleitores
envolvidos, que envolve 9 (nove) digitais e semelhança física entre as fotos, a fim de assegurar a
integridade do cadastro eleitoral, determino, com fundamento no art. 71, inciso III, do Código
Eleitoral, o cancelamento das inscrições envolvidas na presente coincidência, referentes aos
eleitores Marcelo Marques da Silva (inscrição 035717481830) e Fellipe Ferreira de Campos
(inscrição 036007641813), devendo ser lançado o ASE 450 - cancelamento - sentença autoridade
judiciária.
Registre-se que, não obstante a presente decisão, os eleitores poderão requerer nova inscrição
eleitoral, mediante apresentação dos documentos exigidos e preenchimento dos requisitos legais.
Publique-se e intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Sobrevindo o trânsito em julgado, determino o encaminhamento de cópia integral destes autos ao
Ministério Público Eleitoral, para manifestação de ilícito penal eleitoral a ser apurado, nos termos
do art. 48 da Resolução 21538/2003.
Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 03 de maio de 2019. "
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi determinada
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
por três edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Antoniony
Marques de Oliveira Costa, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório da 38ª ZE, digitei e, ao final,
assino o presente, com autorização na Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger - MT, 15 de maio de 2018.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS
EDITAL Nº 21/2019
Autos nº 82-38.2019.6.11.0038
Protocolo SADP nº 8981/2019
Assunto: Prestação de Contas Anual sem movimentação de recursos - exercício financeiro 2017
Município: Barão de Melgaço - MT
Partido: Partido Verde - PV
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23546/2017, FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que o Diretório Estadual de Mato Grosso do Partido Verde - PV apresentou
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício de
2017, do Partido Verde - PV de Barão de Melgaço, época em que os responsáveis legais pelo
partido, naquele município, eram José Kleber Duarte Santos (presidente) e João Antonio da Silva
(tesoureiro), ficando facultado, a qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser feita
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da
publicação do presente edital.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se este edital na forma da lei, que será publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e afixado
no mural deste Cartório Eleitoral. Do que para constar eu, Antoniony Marques de Oliveira Costa,
Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Chefe de Cartório, digitei e assino o presente por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº
1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger, 24 de maio de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO Nº. 8-81.2019.6.11.0038
Composição de Mesa Receptora
Mesário Faltoso - Eleições 2018
Eleitor: Ana Adelia Brito Rego Dantas Oliveira
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT, relativo à
eleitora Ana Adelia Brito Rego Dantas Oliveira, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais
referentes aos primeiro e segundo turnos das Eleições de 2018.
Foram juntados aos autos espelho do cadastro eleitoral, carta convocatória e das atas da mesa
receptora.
Notificada, a eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral e informou que deixou de comparecer aos
trabalhos eleitorais em razão de não ter tomado conhecimento sobre sua convocação.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos verifica-se que a carta convocatória da eleitora não foi por ela recebida,
razão pela qual entendo justificável o seu não comparecimento aos trabalhos eleitorais e 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, 21 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº. 29-57.2019.6.11.0038
Composição de Mesa Receptora
Mesário Faltoso - Eleições 2018
Eleitor: Claro Cicero Dias Pimenta
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT, relativo
ao eleitor Claro Cicero Dias Pimenta, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes
aos primeiro e segundo turnos das Eleições de 2018.
Foram juntados aos autos espelho do cadastro eleitoral, carta convocatória e das atas da mesa
receptora.
Notificado, o eleitor compareceu ao Cartório Eleitoral e informou que deixou de comparecer aos
trabalhos eleitorais em razão de não ter tomado conhecimento sobre sua convocação.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos verifica-se que a carta convocatória do eleitor não foi por ele recebida,
razão pela qual entendo justificável o seu não comparecimento aos trabalhos eleitorais e determino
o arquivamento dos autos.
Publique-se.
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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, 21 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N. 39-04.2019.6.11.0038
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR
Interessado: Guilherme Roger Ramos dos Santos
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 38ª ZE/MT, relativo
ao eleitor Guilherme Roger Ramos dos Santos, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais
referentes ao segundo turno das Eleições de 2018.
Foram juntados aos autos fotocópia do comprovante de recebimento de carta convocatória,
espelho do cadastro eleitoral e fotocópia da ata da mesa receptora de votos.
Citado, o eleitor se manifestou à fl. 20.
É o sucinto relatório. Decido.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o eleitor que não comparecer aos trabalhos eleitorais
tem o prazo de 30 dias para justificar à autoridade judicial competente a sua ausência.
Conforme alegado pelo eleitor, sua ausência se deu em razão de ter tido aula em Cuiabá no
sábado e ter passado mal. Apesar da informação prestada pelo eleitor de que o seu não
comparecimento se deu em razão de problema de saúde, não foi apresentado qualquer documento
comprobatório da alegação.
Do exposto, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT e, ante a ausência do
eleitor Guilherme Roger Ramos Santos, arbitro multa no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), referente ao segundo turno das Eleições 2018.
Publique-se.
Intime-se, cientificando-se o eleitor do prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o pagamento da
multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que o mesário tenha comprovado o
pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo
termo.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos.
Santo Antônio do Leverger/MT, 21 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 23/2019 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - REGULARIZAÇÃO -EXERCÍCIO 2016 - PET 13-28.2018.6.11.0042
PUBLICAÇÃO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

O Excelentíssimo Senhor Juiz CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz da 42ª Zona Eleitoral do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Senhor Juiz CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz da 42ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que

a

Direção

Municipal

abaixo,

apresentaram

DECLARAÇÃO

DE

AUSÊNCIA

DEMOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao Exercício Financeiro de 2016, recebida por este
juízo como requerimento de regularização de não prestação de contas, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Processo

Exercício

Partido
PMDB - Partido do

1328.2018.6.11.0042

2016

Movimento Democrático

Município

Responsáveis

Campos de

Cleomar Lazaretti da

Júlio/MT

Silva - Presidente

Brasileiro

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso e afixado no local de costume. Eu, _________, Gilcilene
Bernardes Souza, Técnica Judiciária, digitei, segue conferido e assinado, de acordo com os
poderes delegados pela Portaria 03/2017/42ª ZE-MT.
Sapezal, 24 de maio de 2019.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 022/2019 - APRESENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EXERCICIO FINANCEIRO
PUBLICAÇÃO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO FINANCEIRO
O Excelentíssimo Senhor Juiz CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz da 42ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que a Direção(ões) Estadual(is) abaixo, apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DEMOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao Exercício Financeiro, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Processo

Exercício

5980.2019.6.11.0042
6 1 50.2019.6.11.0042
6 0 65.2019.6.11.0042

2017
2017
2018

Partido
PV

-

Partido

Verde
PV

-

Verde

Sapezal/MT

Partido Campos de Júlio

Verde
PV

Município

/MT
Partido

Sapezal/MT

Responsáveis
José Roberto Stopa Presidente
José Roberto Stopa Presidente
José Roberto Stopa Presidente
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2018

PV

-

Partido Campos de Júlio

Verde
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José Roberto Stopa -

/MT

Presidente

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso e afixado no local de costume. Eu, _________, Gilcilene
Bernardes Souza, Técnica Judiciária, digitei, segue conferido e assinado, de acordo com os
poderes delegados pela Portaria 03/2017/42ª ZE-MT.
Sapezal, 24 de maio de 2019.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

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

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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Expediente recebido/expedido de partido político

2008

10 anos

Fichas de Mesário e demais documentações referentes

2008

10 anos

Formulários de Justificativa Eleitoral (apresentados no dia do pleito)

2016

1 ano

Guias de Multa Pagas

2008

10 anos

Guias de Remessa de Material

2017

1 ano

até 2017

1 ano

2008

10 anos

até 2017

1 ano

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

SENTENÇAS
PROCESSO N°: 54-58.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 15.131/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Campos de Júlio/MT
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Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Campos de Júlio/MT
Advogado: Lourival Ribeiro Filho - OAB/MT 5073
Vistos, etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO Democrático Trabalhista - PDT, na cidade de Campos de Júlio
/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.25.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, na cidade Campos de Júlio/MT, para que surtam os
efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 53-73.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 15.991/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Progressista - PP - Campos de Júlio/MT
Advogado: Priscila Vanessa Wingenbach da Silva - OAB/MT 16.466
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP, na cidade de campos de Júlio/MT.

Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
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Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.22.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
PROGRESSISTA - PP, na cidade Campos de Júlio/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 56-28.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 16.421/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Campos de Júlio/MT
Advogado: Maila Suzamar da Rocha - OAB/MT 12.690-B
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, na
cidade de Campos de Júlio/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.26.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, na cidade Campos de Júlio/MT, para
que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 55-43.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 20.453/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social- PROS - Campos de Júlio/MT
Advogado: Pedro Garcia Tatim - OAB/MT 8.187-B
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, na cidade de
Campos de Júlio/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.27.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, na cidade Campos de Júlio/MT, para que surtam os
efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº: 25-42.2018.6.11.0042
Protocolo: 24.135/2018
Classe: Notícia-Crime
Noticiado: Diego Rafael Bieger
Vistos, etc.
Trata-se de Notícia-Crime instaurada para apuração de eventual cometimento do crime de violação
do sigilo do voto (art. 312 do Código Eleitoral), durante o segundo turno das Eleições Gerais 2018,
realizada no dia 28/10/2018, pelo noticiado Diego Rafael Bieger.
Às fls. 21, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela atipicidade da conduta, pela ausência de
prova da materialidade do delito em tela, requerendo o arquivamento do procedimento investigativo.
É o breve relatório. Decido.
O sigilo do voto é garantia constitucional prevista no art. 14 da Constituição, sendo um direito e não
uma obrigação a ser imposta.
Ademais, a proibição constante no art. 312 do Código Eleitoral destina-se a terceiros, no qual violase ou tenta-se violar o sigilo do voto de outro eleitor.
Compulsando-se os autos, constata-se no relatório policial que "não foi localizado nenhuma foto ou
imagem que comprometesse o sigilo do voto".
POSTO ISTO, acolho o requerimento ministerial e determino o arquivamento do presente feito,
ressalvada a possibilidade de, noticiadas novas provas, restaurar o procedimento, nos termos do
artigo 18 do CPP.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.
Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Sapezal, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 31-83.2017.6.11.0042
Protocolo nº: 22.292/2017
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2016
Requerente: Partido Social Liberal - PSL - Sapezal/MT
Advogado: Jaime Luiz Simon - OAB/RO 3424
Advogado: Ciro de Souza OAB/MT 19.184-B
Vistos etc.,

Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, na cidade de Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 15/2018 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 15/2018 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.46.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016 apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 39-89.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 21.118/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Democratas - DEM - Sapezal/MT
Advogado: Rony de Abreu Munhoz - OAB/MT 11.972
Advogado: Ivan Schneider - OAB/MT 15.345
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo DEMOCRATAS - DEM, na cidade de Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.24.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo
DEMOCRATAS - DEM, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019.
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 40-74.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 9.039/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Republicano Progressista - PRP - Sapezal/MT
Advogado: Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - OAB/MT 12.561
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, na cidade de
Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.24.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
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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Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 44-14.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 14.138/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2016
Requerente: Partido Social Democrata Cristão - PSDC - Sapezal/MT
Advogado: Dean Paul Hunhoff - OAB/MT 5.730-B
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC, na cidade de
Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.25.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016 apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos
legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
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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Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 46-81.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 8.513/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido da Republica - PR - Sapezal/MT
Advogado: Laércio Araújo Souza Neto - OAB/MT 17.557-A
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO DA REPUBLICA - PR, na cidade de Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.23.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
DA REPUBLICA - PR, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 48-51.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 18.705/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Sapezal/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Sapezal/MT
Advogado: Rodrigo de Lima Michels de Oliveira- OAB/MT 7.300/B
Vistos, etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, na cidade de Sapezal
/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.26.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 49-36.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 18.655/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Social Liberal - PSL - Sapezal/MT
Advogado: Ciro de Souza OAB/MT 19.184-B
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, na cidade de Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
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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Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.24.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 51-06.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 18.450/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Sapezal/MT
Advogado: Rodrigo de Lima Michels de Oliveira - OAB/MT 7300-B
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, na cidade de Sapezal
/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.23.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, na cidade Sapezal/MT, para que surtam os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N°: 52-88.2019.6.11.0042
Protocolo nº: 20.195/2016
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2015
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Sapezal/MT
Advogado: Yucatan Paulo Nunes Cervo - OAB/MT 20.849-O
Vistos etc.,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, na
cidade de Sapezal/MT.
Verifica-se que foi expedido o edital nº 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos
da referida prestação de contas e não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de
investigação dessa.
Procedida a exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou
impropriedade, tendo o examinador, responsável pela análise, recomendado a aprovação das
contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, apresentou manifestação favorável
à aprovação.
É o relatório. Decido.
Apreciadas as contas à luz das normas eleitorais estabelecidas, verifica-se que foram
apresentadas as peças e documentos obrigatórios devidamente assinados para análise.
Expedido o edital 26/2017 para que fosse dada publicidade dos documentos da referida prestação
de contas, não houve qualquer impugnação ou pedido abertura de investigação dessa.
O Parecer Técnico Conclusivo encartado recomenda a aprovação da referida prestação de contas.
Não houve movimentações financeiras, conforme documento comprobatório de fls.23.
Por fim, o douto representante do Ministério Público Eleitoral, em seu oportuno parecer, pugna pela
aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS e DECLARO
REGULAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015 apresentada pelo PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, na cidade Sapezal/MT, para que surtam
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DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, na cidade Sapezal/MT, para que surtam
os efeitos legais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Sapezal/MT, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº: 24-57.2017.6.11.0042
Protocolo: 24.132/2018
Classe: Notícia Crime
Noticiado: Dalila Virgínia Ferreira Vergo
Vistos etc.
Designo audiência preliminar para o dia 04 de julho de 2019, às 17:00 horas.
Intime-se pessoalmente o noticiado, para que compareça ao ato acompanhada de advogado ou
informe ao Oficial de Justiça acerca da necessidade de designação de defensor dativo.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Sapezal, 24 de maio de 2019
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 25-05.2019.6.11.0043 - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE
INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
Processo nº 25-05.2019.6.11.0043 - DPI - Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (coincidência)
Vistos etc.
Trata-se de autos de Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (duplicidade) em que as inscrições
eleitorais de JOCIELE ROSA CIEGA PESSOA (0292 5083 1880 - LIBERADA) e de JOCIELE
ROSA CIEGA PESSOA (0373 93391813 - NÃO LIBERADA) foram identificadas pelo sistema ELO
através da coincidência nº 1DMT1902617270.
Constam às fls. 07, 07/v, 08 e 09 declaração da eleitora Jociele Rosa Ciega Pessoa, cópia de seu
documento de identidade e entrega do título de eleitor nº 0373 9339 1813, realizado em desacordo
com as instruções eleitorais.
À fls. 10/11 segue informação da chefe de cartório, da qual se infere em suma, tratar-se da mesma
eleitor, e que a duplicidade de inscrições ocorreu em razão de falha no atendimento eleitoral.
Ademais a eleitora devolveu o título de eleitor nº 0373 9339 1813, realizado em desacordo com as
instruções eleitorais.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Prescreve o art. 40, inciso I, da Resolução TSE nº 21.538/2003:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
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Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
IV - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente ás instruções em vigor;
Extrai-se da bem lançada informação da chefia eleitoral, alinhada aos documentos de fls. 07 a 09
que ambas inscrições pertencem à mesma eleitora e que a duplicidade ocorreu em razão de falha
no atendimento eleitoral, sendo certo que a eleitora não utilizou a inscrição nº 0373 9339 1813
para votar em nenhum pleito, tendo inclusive devolvido essa à serventia eleitoral.
Com efeito, considerando que a documentação encartada aos autos comprova que as inscrições
identificadas pertencem à mesma eleitora, que se deu por exclusivo erro no atendimento eleitoral,
determino, nos termos do art. 40, inciso I da Resolução TSE nº 21.538/2003 o CANCELAMENTO
da inscrição (0373 9339 1813 - NÂO LIBERADA) de JOCIELE ROSA CIEGA PESSOA e a
REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral (0292 5083 1880 - LIBERADA) de JOCIELE ROSA
CIEGA PESSOA com a correspondente digitação da decisão no cadastro eleitoral.
Dê-se ciência dessa decisão ao eleitor bem como ao Ministério Público Eleitoral e, após, em nada
sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 06 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 9-51.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a JULIANA FABLO LUPATINI, que fora devidamente convocado(a) e
notificado(a) para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido para
desempenhar as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e 2º turnos), consoante
documentação encartada nos autos.
Constam às fls. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções
eleitorais, bem como às fls. 04/08 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado para se manifestar (fls. 12/13) o interessado apresentou manifestação e
documentação (fl. 15).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 após o pleito para apresentar os motivos de sua ausência, o
que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) apresentou o(s) documento(s) de fls. 15, do
qual se infere que a eleitora não conseguiu encontrar um pessoa de confiança para cuidar de suas
filhas pequenas (de 4 e 6 anos), pois sua mãe passou pôr procedimento cirúrgico há pouco tempo
e seu esposo estava em viagem de trabalho.
Verifica-se que a eleitora já foi convocada em eleições anteriores (conforme fl.06/07), o qual
cumpriu o seu papel democrático.
Assim, ante o cenário acima relatado, a justificativa apresentada deve ser acolhida.
Importante registrar, no entanto, que o mesário não foi diligente, eis que sendo sabedor da
impossibilidade de comparecer aos trabalhos eleitorais, deveria comunicar tal situação
previamente à Justiça Eleitoral ou no prazo de 30 dias do(s) pleito(s), pois sem a valiosa
colaboração dos eleitores-cidadãos no processo eleitoral - inobstante seja um dever legal destes torna-se inviável a realização de qualquer pleito neste país, podendo representar um desprestígio
da legislação correspondente e até um incentivo à conduta que poderia no futuro comprometer a
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da legislação correspondente e até um incentivo à conduta que poderia no futuro comprometer a
realização de eleições democráticas bem como o funcionamento da Justiça Eleitoral brasileira.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º do Código Eleitoral, e art. 8º do Provimento CRE/MT nº
18/2012, acolho a justificativa apresentada pelo eleitor RENÊ LUAN SILVA DOS ANJOS, deixando
assim de aplicar-lhe a multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
Por fim, tendo em vista que a mesária já foi convocada para os trabalhos eleitorais e os exerceu
efetivamente nos pleitos de 2010 (1º e 2ºT), 2012 (1ºT), 2014 (1º e 2ºT), registre-se a dispensa de
sua convocação (ASE 280 - Desativação para os trabalhos eleitorais) por pelo menos 06 eleições
futuras.
Proceda-se ao registro do ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais) no
histórico do eleitor, de modo a regularizar a sua situação.
Intime-se sobre a decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 4-29.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a MONICA VIEGAS DA COSTA CAMPOS, que fora devidamente
convocado(a) e notificado(a) para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido
para desempenhar as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e 2º turnos), consoante
documentação encartada nos autos.
Constam às fls. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções
eleitorais, bem como às fls. 04/09 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado para se manifestar (fls. 13/14) o interessado apresentou manifestação e
documentação (fl. 16).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 após o pleito para apresentar os motivos de sua ausência, o
que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) apresentou o(s) documento(s) de fl. 16, do
qual se infere que não houve ciência sobre a convocação e por isso que não participou dos
trabalhos eleitorais.
Verifica-se que a eleitora já foi convocada em eleições anteriores (conforme fls. 07/08), o qual
cumpriu com seu papel com a justiça eleitoral.
Assim, ante o cenário acima relatado, a justificativa apresentada deve ser acolhida.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º do Código Eleitoral, e art. 8º do Provimento CRE/MT nº
18/2012, acolho a justificativa apresentada pelo eleitor MILTON GERMANO BERGMANN,
deixando assim de aplicar-lhe a multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
Proceda-se ao registro do ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais) no
histórico do eleitor, de modo a regularizar a sua situação.
Intime-se sobre a decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral
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AUTOS Nº 3-44.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a LUCAS CASTRO RODRIGUES, que fora devidamente convocado e
notificado para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido para desempenhar
as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e2º turno), consoante documentação encartada
nos autos.
Constam à fl. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções eleitorais,
bem como às fls. 04/09 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado(a) para se manifestar (fls. 13/14) o(a) interessado(a) não apresentou
manifestação conforme certidão (fl.15).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 dias após o pleito para apresentar os motivos de sua
ausência, o que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) não apresentou o(s) documento(s)
/justificativa(s).
Verifica-se que o eleitor já foi convocado em eleições anteriores (conforme fls. 07/08), o qual não
compareceu aos trabalhos eleitorais, demonstrando assim ser reincidente, tratando, ademais, as
convocações eleitorais com descaso.
Com efeito, os elementos de convicção existentes no feito apontam a injustificada ausência do(a)
eleitor(a), não tendo se desvencilhado à contento do seu dever democrático. Desta forma, a falta
enfocada não pode ser desconsiderada, até porque representaria desprestígio imperdoável da
legislação correspondente e quiçá, incentivo a conduta que poderia no futuro comprometer a
realização de eleições democráticas bem como o funcionamento da Justiça Eleitoral.
Ademais, vejamos o que dispõe o art. 365 do Código Eleitoral:
Art. 365.O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de
promoção dos funcionários para ele requisitados.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º e art. 124, caput e § 1º do Código Eleitoral, bem como o
art. 9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, INDEFIRO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a)
LUCAS CASTRO RODRIGUES, arbitrando-lhe multa por ausência aos trabalhos eleitorais no valor
de 33,02 Ufirs (1 Ufir = R$ 1,0641; 33,02 ufirs x R$ 1,0641 = R$ 35,14) que corresponde a R$
70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) tendo em vista a ausência aos dois turnos: 1º e 2º
turno.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o(a) eleitor(a), cientificando-(a) sobre o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento da multa arbitrada, contados do trânsito em julgado, caso não apresente recurso.
Não satisfeito o pagamento da multa no prazo assinalado, registre-se a mesma no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 2-59.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
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Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a BRUNA FRANCIELLY DA SILVA ROGOSKI, que fora devidamente
convocada e notificada para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido para
desempenhar as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e2º turno), consoante
documentação encartada nos autos.
Constam à fl. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções eleitorais,
bem como às fls. 04/08 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado(a) para se manifestar (fls. 12/13) o(a) interessado(a) apresentou manifestação
e documentação (fls.15).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 dias após o pleito para apresentar os motivos de sua
ausência, o que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) apresentou o (s) documento(s)/justificativa
(s) de fls. 15, do qual se infere que a mesária não compareceu no 1º turno pois estava à trabalho
no município de Alta Floresta na data de 06/10/2018, tendo se deslocado para Sorriso durante o
dia 07/10/2018 (dia do 1º turno). A mesária não compareceu também ao 2º turno e não apresentou
qualquer justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais referente a essa data (28/10/2018).
Com efeito, os elementos de convicção existentes no feito apontam a injustificada ausência do(a)
eleitor(a), não tendo se desvencilhado à contento do seu dever democrático. Desta forma, a falta
enfocada não pode ser desconsiderada, até porque representaria desprestígio imperdoável da
legislação correspondente e quiçá, incentivo a conduta que poderia no futuro comprometer a
realização de eleições democráticas bem como o funcionamento da Justiça Eleitoral.
Ademais, vejamos o que dispõe o art. 365 do Código Eleitoral:
Art. 365.O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de
promoção dos funcionários para ele requisitados.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º e art. 124, caput e § 1º do Código Eleitoral, bem como o
art. 9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, INDEFIRO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a)
BRUNA FRANCIELY DA SILVA ROGOSKI, arbitrando-lhe multa por ausência aos trabalhos
eleitorais no valor de 33,02 Ufirs (1 Ufir = R$ 1,0641; 33,02 ufirs x R$ 1,0641 = R$ 35,14) que
corresponde a R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) tendo em vista a ausência aos dois
turnos: 1º e 2º turno.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o(a) eleitor(a), cientificando-(a) sobre o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento da multa arbitrada, contados do trânsito em julgado, caso não apresente recurso.
Não satisfeito o pagamento da multa no prazo assinalado, registre-se a mesma no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 12-06.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a MILTON GERMANO BERGMANN, que fora devidamente convocado e
notificado para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido para desempenhar
as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e 2º turnos), consoante documentação
encartada nos autos.
Constam às fls. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções
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encartada nos autos.
Constam às fls. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções
eleitorais, bem como às fls. 04/08 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado para se manifestar (fls. 12/13) o interessado apresentou manifestação e
documentação (fl. 15).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 após o pleito para apresentar os motivos de sua ausência, o
que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) apresentou o(s) documento(s) de fl. 15, do
qual se infere que não houve plena convicção sobre a convocação, o eleitor afirma estar disposto a
trabalhar na eleição, mas alega não ter sido convocado e achou que sua participação não seria
necessária.
Verifica-se que o eleitor já foi convocado em eleições anteriores (conforme fls. 06/07), o qual
cumpriu com seu papel com a justiça eleitoral.
Assim, ante o cenário acima relatado, a justificativa apresentada deve ser acolhida.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º do Código Eleitoral, e art. 8º do Provimento CRE/MT nº
18/2012, acolho a justificativa apresentada pelo eleitor MILTON GERMANO BERGMANN,
deixando assim de aplicar-lhe a multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
Proceda-se ao registro do ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais) no
histórico do eleitor, de modo a regularizar a sua situação.
Intime-se sobre a decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 10-36.2019.6.11.0043 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA MESÁRIO FALTOSO
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a ICARO ALEXANDRE FELFILI JARDIM, que fora devidamente
convocado e notificado para trabalhar no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecido para
desempenhar as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e2º turno), consoante
documentação encartada nos autos.
Constam à fl. 03 comprovante de convocação do eleitor para desempenhar suas funções eleitorais,
bem como às fls. 04/09 os documentos que demonstram a sua ausência ao(s) pleito(s).
Devidamente citado(a) para se manifestar (fls. 17/18) o(a) interessado(a) apresentou manifestação
(fls.13/15).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário faltoso tem o prazo de 30 dias após o pleito para apresentar os motivos de sua
ausência, o que não foi realizado, consoante se vê da informação de fls. 02.
Não obstante isso, após a citação, o(a) interessado(a) apresentou o(s) documento(s) de fls. 13/15,
do qual se infere que o eleitor reside na cidade vizinha Sinop, e por motivo de força maior não
pode comparecer para os trabalhos eleitorais.
Em consulta ao cadastro eleitoral do eleitor (fls.07/08) constatou-se que o mesmo possui sua
inscrição eleitoral em Sorriso, em que pese a alegação de residir no município de Sinop. O eleitor
inclusive compareceu à sua seção no primeiro turno para votar, invalidando, portanto, a justificativa
apresentada para não comparecer aos trabalhos eleitorais.
Com efeito, os elementos de convicção existentes no feito apontam a injustificada ausência do(a)
eleitor(a), não tendo se desvencilhado à contento do seu dever democrático. Desta forma, a falta
enfocada não pode ser desconsiderada, até porque representaria desprestígio imperdoável da
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enfocada não pode ser desconsiderada, até porque representaria desprestígio imperdoável da
legislação correspondente e quiçá, incentivo a conduta que poderia no futuro comprometer a
realização de eleições democráticas bem como o funcionamento da Justiça Eleitoral.
Ademais, vejamos o que dispõe o art. 365 do Código Eleitoral:
Art. 365.O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de
promoção dos funcionários para ele requisitados.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º e art. 124, caput e § 1º do Código Eleitoral, bem como o
art. 9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, INDEFIRO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a)
ICARO ALEXANDRE FELFILI JARDIM, arbitrando-lhe multa por ausência aos trabalhos eleitorais
no valor de 33,02 Ufirs (1 Ufir = R$ 1,0641; 33,02 ufirs x R$ 1,0641 = R$ 35,14) que corresponde a
R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) tendo em vista a ausência aos dois turnos: 1º e 2º
turno.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o(a) eleitor(a), cientificando-(a) sobre o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento da multa arbitrada, contados do trânsito em julgado, caso não apresente recurso.
Não satisfeito o pagamento da multa no prazo assinalado, registre-se a mesma no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 21 de maio de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 55-65.2018.6.11.0046
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos da declaração de ausência de movimentação financeira do Diretório
/Comissão Municipal do Partido Republicano Progressista - PRP/MT, relativa ao exercício de 2017,
cujo processamento se dá na forma do art. 45 e ss. da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Esta unidade técnica empreendeu as diligências determinadas no r. despacho e certifica o que se
segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017 Resultado
I - a publicação de edital n° 76/2018 no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação; Certifico que em 08/05/2019 decorreu o prazo sem qualquer impugnação.
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º; Não há informações sobre conta bancária ativa, conforme consulta ao SPCA, no dia
24/05/2019.
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; Não houve repasse do Fundo Partidário para instância local,
conforme consulta no endereço http://intranet.tre-mt.gov.br/unidades/presidencia/ccia/saacp/fundospartidarios/2017/distribuicao-fundo-partidario-2017/view realizado no dia 24/05/2019 (fls. 30).
O partido em epígrafe não utilizou serviços jurídicos ou contábeis na prestação de contas de
exercício 2016, conforme certificado nas fls. 27.
No tocante à obrigatoriedade da conta bancária dispõe o art. 6º, §1º da Resolução TSE n.º 23.546
/2017:
Art. 6º (...)
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Art. 6º (...)
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o
caput e os incisos somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam
recursos do gênero.
Assim, seguindo o disposto no dispositivo mencionado, entendo que a apresentação de conta
bancária e seus extratos é dispensável ao partido em testilha, visto que a juntada de declaração de
ausência de movimentação financeira demonstra, a princípio, que o partido não movimentou
recursos.
Diante do exposto, confrontando a peça apresentada nestes autos com as informações acima
consignadas, manifesta-se esta unidade técnica, com fundamento nos termos da Resolução TSE n.
º 23.546/2017, art. 45, IV, pela homologação da presente declaração do órgão partidário e
consequente ARQUIVAMENTO, em virtude de ausência movimentação financeira.
Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 7/2019/48ª ZE/MT
Suspende o expediente e atividades da 48ª Zona Eleitoral para realização de dedetização no
Cartório Eleitoral de Cotriguaçu
O Excelentíssimo Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de
Cotriguaçu/MT, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade realização de serviço de dedetização/desratização e
limpeza das caixas d'água a ser realizada neste Cartório eleitoral, sede da 48ª Zona Eleitoral, pela
Empresa Organizações Soares, contratada para prestação de serviços de limpeza nesta serventia
eleitoral.
CONSIDERANDO que a efetivação do procedimento enseja a interdição do local por um período
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, posto que não é recomendável a permanência de pessoas
concomitantemente à realização desse serviço, assim como para evitar que as pessoas que
buscam atendimento tenham contato com agentes nocivos à saúde;
RESOLVE:
Art. 1º Suspender o expediente do Cartório Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, no dia 21/06/2019
(sexta-feira).
Art. 2º Suspender os prazos processuais que se iniciam ou completam-se nesse dia, prorrogandoos para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º Indico o Sr. ITALO JOSE SCOLARI CARARO, servidor requisitado, deste Cartório Eleitoral
para acompanhar os trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no DJE e no átrio deste Cartório Eleitoral.
Remeta-se cópia desta Portaria à Secretaria de Gestão de Pessoas, à Corregedoria e à Diretoria
Geral do TRE-MT.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 24/2019
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EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 24/2019
Processo: 4-14.2019.6.11.0048
Protocolo: 1.262/2019
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Bernardinho Crozetta e Sergio Oliveira Moreira
Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira - OAB/MT 11.681
Em cumprimento à determinação do Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, Dr. Dante Rodrigo Aranha
da Silva, procedo a INTIMAÇÃO de Bernardinho Crozetta e Sergio Oliveira Moreira, na pessoa do
seu advogado constituído, Dr. Carlos Murelli Ferreira Oliveira - OAB/MT 11.681, PARA
COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 15 DE JULHO DE
2019, ÀS 13H30MIN na sede do Fórum da Comarca de Cotriguaçu/MT, localizado na Avenida
Angelin Saia, n° 59, Bairro Vitória Régia, Município de Cotriguaçu/MT.
Cotriguaçu/MT, 24 de maio de 2019.
JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS
Chefe de Cartório
Portaria 05/2016

ATOS DA 50ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DM - AUTOS N. 51-79.2019.6.11.0050
EDITAL DE DESCARTE DE MATERIAIS
Nº. 006/2019
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MMº.
JUÍZ DESTA 50ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER que, consoante a decisão de fls. 04 (quatro) dos autos n.º 51-79.2019.6.11.0050, nos
termos da Res. TSE nº. 21.538/03 (art. 55), Provimento n. 09/2014, será realizada entre os dias 13
de junho a 05 de julho de 2019, às 8:00 horas, na presença das pessoas por ela autorizadas,
sendo a Chefe de Cartório Maria Ignez Olímpio Pettená Izolani e o Servidor Requisitado Osmar
Fernandes Ribas, nas dependências da sede da 50ª Zona Eleitoral, sito na Av. Rondonópolis, nº.
39, Centro, nesta cidade de Nova Monte Verde/MT, a trituração dos materiais abaixo listados,
podendo tal ato ser acompanhado por quem interessar:
RAE - Requerimento de Alistamento Eleitoral do ano 2013 dos municípios de Nova Monte
Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás, Lotes: 001/2013 ao 041/2013.
ASEs do ano de 2008; ASE 019, ASE 043, ASE 450.
Cadernos de votação do ano de 2004 dos municípios de Nova Monte Verde, Nova
Bandeirantes e Apiacás.
Cadernos de votação do ano de 2008 dos municípios de Nova Monte Verde, Nova
Bandeirantes e Apiacás.
E, para que ninguém alegue desconhecimento do ato, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral

publicar

o

presente

Edital

no

átrio

do

Cartório

e

DJE/TRE-MT.

Eu,

______________________ Osmar Fernandes Ribas Chefe de Cartório em substituição, digitei e o
conferi.
Nova Monte Verde/MT, 20 de maio de 2019.
OSMAR FERNANDES RIBAS
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OSMAR FERNANDES RIBAS
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES
Edital 41/2019
O MM. Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz Eleitoral desta 53ª Zona Eleitoral,
situada em Querência - MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que nesta data
a Sr. João Cruz Teixeira, brasileiro, natural de Araguaçu-TO, filho de Raimundo Teixeira Luz e
Tereza Rodrigues Cruz, compõe o polo ativo do processo Nº 95-89.2019.6.11.0053, tendente à
verificar eventual duplicidade de inscrições eleitoral, conforme dados abaixo:
JOÃO TEIXEIRA CRUZ, inscrição eleitoral 0160 8338 1856, nascido em 24/06/1953, no município
de Araguaçu-TO, filho de Raimundo Teixeira Luz e Tereza Rodrigues Cruz, com domicílio eleitoral
na cidade de Bom Jesus do Araguaia-MT, data de domicílio 30/05/1992.
JOÃO TEIXEIRA CRUZ, inscrição eleitoral 0010 5256 1805, nascido em 24/06/1953, no município
de Araguaçu-TO, filho de Raimundo Preira Soaret e Tereza Rodrigues Cruz, com domicílio eleitoral
na cidade de Serra Nova Dourada-MT, data de domicílio 18/09/1896.
Dado e passado nesta cidade de Querência, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de
dois mil e dezenove, eu __________, Rosângela Colli Dal Prá, técnico judiciário, preparei e conferi
o presente edital e o subscrevo com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 50-79.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 493/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência da mesária Pamela Pereira dos
Santos os trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/07).
A requerida foi devidamente citada para apresentar justificativa no prazo de cinco (5) dias (fls. 11)
Às fls. 12, a requerida apresentou justificativa, afirmando que não estava bem de saúde no dia das
eleições - segundo turno.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa à eleitora faltosa, à vista da não
comprovação do alegado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
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receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.
A requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção no segundo
turno das Eleições 2018 e não apresentou justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito
(art. 124 do CE), conforme se vê da certidão de fls. 07.
Devidamente citada para apresentar resposta acerca do não comparecimento à seção eleitoral, a
requerida afirmou que não estava se sentindo bem no dia das eleições (fls. 12).
Analisando a justificativa apresentada, observo não existir prova mínima do alegado. Não há
qualquer atestado médico ou comprovante de compra de medicamento.
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora
Pamela Pereira dos Santos, arbitro a multa em R$35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
Cientifique-se a eleitora do prazo de trinta (30) dias para comprovar o pagamento da multa
aplicada.
Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, sem que a requerida tenha comprovado o pagamento,
anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de maio de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 48-12.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 502/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência da mesária Ellenn Cristina da Silva
Cunha os trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/09).
A requerida foi devidamente citada para apresentar justificativa no prazo de cinco (5) dias (fls. 13)
Às fls. 14, a requerida apresentou justificativa, afirmando que a sua filha menor encontrava-se
enferma no dias das eleições - segundo turno.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa à eleitora faltosa, à vista da não
comprovação do alegado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
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nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.
A requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção no segundo
turno das Eleições 2018 e não apresentou justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito
(art. 124 do CE), conforme se vê da certidão de fls. 09.
Devidamente citada para apresentar resposta acerca do não comparecimento à seção eleitoral, a
requerida afirmou que sua filha encontrava-se enferma, com febre, mas que não buscou
atendimento médico (fls. 14).
Analisando a justificativa apresentada, observo não existir prova mínima do alegado. Não há
qualquer atestado médico, comprovante de compra de medicamento, ou ao menos certidão de
nascimento da menor.
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora
Ellenn Cristina da Silva Cunha, arbitro a multa em R$35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
Cientifique-se a eleitora do prazo de trinta (30) dias para comprovar o pagamento da multa
aplicada.
Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, sem que a requerida tenha comprovado o pagamento,
anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de maio de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 47-27.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 491/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Luis Miguel Rosa Paes
de Barros os trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/08).
O requerido foi devidamente citado para apresentar justificativa no prazo de cinco (5) dias (fls. 12).
Às fls. 13 o requerido apresentou justificativa, afirmando que não compareceu à seção eleitoral
porque estava trabalhando do dia das eleições.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa ao eleitor faltoso.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
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. 2928

Cuiabá, segunda-feira, 27 de maio de 2019

68

nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.
O requerido não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção nos dois (2)
turnos das Eleições 2018 e não apresentou justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito
(art. 124 do CE), conforme se vê da certidão de fls. 08.
Devidamente citado para apresentar resposta acerca do não comparecimento à seção eleitoral, o
requerido asseverou que trabalha no Hotel Mato Grosso Palace e que no dia das eleições o hotel
encontrava-se lotado, razão pela qual não houve dispensa (fls. 13).
Percebe-se, todavia, que o eleitor não apresentou qualquer prova do alegado. Não há, sequer,
comprovação de que trabalhava realmente junto ao referido hotel.
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, arbitro a multa em
R$35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), referente a cada turno das eleições, perfazendo o
total de R$70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos).
Cientifique-se o eleitor do prazo de trinta (30) dias para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, sem que o requerido tenha comprovado o pagamento,
anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de maio de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 54-19.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 496/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Caio Vinicius Silva
Santos os trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/07).
Às fls. 11, o requerido apresentou justificativa, afirmando que não compareceu à seção eleitoral
porque não conseguiu acordar cedo.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa ao eleitor faltoso.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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. 2928

Cuiabá, segunda-feira, 27 de maio de 2019

69

Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.
O requerido não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção nos dois (2)
turnos das Eleições 2018 e não apresentou justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito
(art. 124 do CE), conforme se vê da certidão de fls. 07.
Devidamente citado para apresentar resposta acerca do não comparecimento à seção eleitoral, o
requerido asseverou que não conseguiu acordar cedo no dia das eleições, demonstrando
comportamento desidioso junto à Justiça Eleitoral (fls. 11).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia do eleitor
Caio Vinicius Silva Santos, arbitro a multa em R$35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
Cientifique-se o eleitor do prazo de trinta (30) dias para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de trinta (30) dias, sem que o requerido tenha comprovado o pagamento,
anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de maio de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 040/2019/61ZE - 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
64-45.2019.6.11.0061

Partido Político
Partido da República - Comodoro/MT

Responsável
Antonio Carmos Pinheiro de
Oliveira

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 24 dias do mês de maio de dois mil e
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Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 24 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

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

EDITAL Nº 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
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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
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário
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